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    : 
السائلْب، كالصبلة دعوة العا٤بْب، القريب من عباده التائبْب، آّيب  ا٢بمد هلل ربّْ 

 كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا٤برسلْب، كقدكة ا٣بلق أٝبعْب، كمبْب آيات الذكر ا٢بكيم.
لكلّْ  ىدل كرٞبة كتبياننا، ا٤بنزؿ للعا٤بْب ا٣بالد خطابالقرآف الكرمي ىو إف أما بعد: ف

 ، كينّب بصائر السالكْب.يهدم للٍب ىي أقـو ،شيء
 كما يرضي ربو ،عقيدتو، كبو يعرؼ عبادتو ا٤بسلمي يستمد  فمنودستور ىذه األمة،  كىو 
، ٱباطبي  .كفيو ما ٰبتاج إليو من التوجيهات كاإلرشادات ُب األخبلؽ كا٤بعامبلت

فهاـ األمر كالنَّهي كاالست :النَّفس البشريَّة من كلّْ مداخلها، ٱباطب اإلنساف كيكرّْمو، ففيو
 كالنَّفي..اْب.  ،كالتَّمِب ،كالَبَّجي ،كالعرض كالتَّمِب، كالدعاء، كالنّْداء

الكونيةي كا٢بجَّةي كالدَّليلي.  التَّوجيوي كالتَّعليمي كالتَّشخيصي كالقصَّةي كالعربةي، كاآليةي  :كفيو
 يدخلي قلبى ا٤بؤمن حٌبَّ يتمكَّن منو فيزيده إٲباننا كطاعة. 

التَّأثّب، يبلمسي األحاسيسى  كيتميػَّزي النداء من بْب أساليب ا٣بطاب القرآين بأنَّو عميقي 
 اإلنسانيَّة، كيثّبي األفكارى العقليَّة، فيؤسّْسي فيها القناعة..  

كما أنَّو يتنوَّعي ٗبا يتبلءـ مع حاؿ ا٤بخاطبْب كاستجابتهم؛ فإفَّ كجوه ا٤بخاطىبات ُب 
ُـّ مع ا٤بقاـ كمقتضى ا٢باؿ.  القرآف الكرمي فيها التَّوافق التَّا

ي للباح  من دراسًة ىذه كال ٰبتاجي ا٤ب َى ذل  التَّنوع، كيتبْبَّ رءي لكثًّب تدبُّرو ليلظ
قًة،  ا ٕبي ي يعبػّْري بأقصى درجاًت الدّْ النُّصوًص أفَّ ىذا التَّنوعى ال ٯبرم عبثنا، بل إنَّو يأٌب دائمن

كٗبا يليقي ٔببلًؿ  كٕبساسيَّةو بالغىةو عن تغّبُّ ا٤بعُب ا٤براد تبعنا للمواقًف كا٤بوضوعات كا٤بخاطىبْب،
ـي مع  ،ربوبيَّة اهلل  كٗبا يناسبي قدر ا٤بخاطب أك ا٤بخاطىبْب. كما أفَّ التَّنوعى يتبلء
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، -بكسر الطاء ا٤بهملة-ًطب ا٤بخامقتضياًت ا٤بعاين كاأللفاظ، كمع طبيعًة ا٤بخاطىبْب، كمكانة 
 .-بفتح الطاء ا٤بهملة–كا٤بخاطىب 
بل يفتقر بعضهم لبعض ُب  ،و التفرد عن ا١بماعة بعيشوال ٲبكن ،بالطبع اإلنساف مدينّّ ك 

اإلنساف  ألفَّ  ؛ا بالطبعاإلنساف خلق مدنيِّ  فَّ "إ : الرازماإلماـ قاؿ . (ُ)مصاّب الدارين
حٌب أف ىذا ٰبرث، كذل  يطظن،  ،الواحد ال ينتظم مصا٢بو إال عند كجود مدينة تامة

،  ٗبهم  يكوف كل كاحدة منهم مشغوالن كبا١بملة ف .كذل  ٱببز، كذل  ينسج، كىذا ٱبيط
 .(ِ)"كينتظم من أعماؿ ا١بميع مصاّب ا١بميع

كاألصل عندما تضع اللُّغة كلمةن إلفادة  اءت ٢باجة ا٤بخاطىبْب بعضهم لبعض.كاللُّغة ج
ٔب معُب من ا٤بعاين أف تضعها ألكَّؿ حاجة اإلنساف ا٤بخاطىب، فأكَّؿ ما ٰبتاج اإلنساف إ

 وف احمليط بو.التَّعامل مع الك
من النَّاس  اكاحدن اجات احملسَّة. كلنفَبض أف معنا كاألصل أف يكوف ذل  الوضع للظ 

فقط ُب بيئتو، فعندما نريد أف يصبح بيننا كبينو تفاىم، كلنفَبض أنَّنا ٬باؼ عليو من حيوافو 
إ٭با نشّب لو  مفَبسو كاقفو أمامنا فإننا نشّب لو ٗبا يفيد االبتعاد عنو، كعندما نشّب لو بذل 

يرل إشارتنا يفهم من  على شيءو ٧بسوس، فإنَّنا نضع للظيواف ا٠بنا ٕبي  لو كاف ا٤بخاطىب ال
: أسده. فأسد؛ الكلمة الٍب سنضعها أفَّ الذم أمامو حيوافه مفَبس، أك ال لتنبو ذم سيأتيو مثبلن

  نظر إٔب ىذا ا٢بيواف.فعندما أقوؿ: )أسد( ي ،ا٤بخاطىب، فاصطلظنا أفَّ ا٢بيواف ا٤بفَبس )أسد(
ا، كالتظذير كالتنبيو من كسائًل االتّْصاؿ بْب البشر، كىو ٰبقق أىدافن  النّْداءى كسيلةه ك 

لى اجتماعيَّة اللُّغة العربيَّة من حي  تنوع أدكات فيو ما يدؿُّ عإٔب غّب ذل . ك كاإلرشاد.. 
 النداء ٗبا يتوافق مع ا٢باؿ، كٰبقق الغاية منو.

تغُب عنو؛ ألٮبيتو كا٢باجة إليو؛ كلذل  كثر استخدامو بْب البشر، كلكنو كالنداء ال ييس
األداة كاألسلوب ٗبا يتناسب مع الغرض كا٤بقاـ  ، حي  ٚبتلفٛبيز ُب اللغة العربية بالتنوع

ا ك  ٛبيزنا عن كا٢باؿ، كذل  من خصائص اللغة العربية الٍب أضفت على أساليب ا٣بطاب بػيٍعدن
 سائر اللغات األخرل.

                                                

 (.ِِٓ/ٔ( انظر: فيض القدير )ُ)
 (.ّْ -ُْ(، كانظر: ا٤بقدمة، البن خلدكف )ّٖٔ/ِٔ( تفسّب الرازم )ِ)
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، ُب القرآف الكرميا٤بنزؿ، كقد كثر استخداـ النداء الكرمي كاللغة العربية ىي لغة القرآف 
بأنَّو عميقي التَّأثّب، يبلمسي األحاسيسى اإلنسانيَّة، كيثّبي  األخرلمن بْب أساليب ا٣بطاب كٛبيز 

يصلح أحوالو ُب لعقليَّة، فيؤسّْسي فيها القناعة، فهو ينبو ا٤بخاطىب إٔب ما ينفعو، ك األفكارى ا
 الدارين، كيؤنسو بالقرب من ا٤بناًدم.

كما أنَّو يتنوَّعي ٗبا يتبلءـ مع حاؿ ا٤بخاطبْب كاستجابتهم؛ فإفَّ كجوه ا٤بخاطىبات ُب 
ُـّ مع ا٤بقاـ كمقتضى ا٢باؿ. :فيهاعامة القرآف الكرمي   التَّوافق التَّا
 يلقى ما ليسمع ؛للمنادل نبيوت داءالنّْ " : بلـالسَّ  عبد بنالدين  عزُّ اإلماـ  قاؿ

 .(ُ)"القرآف ُب داءالنّْ  كثر كلذل  ؛ٗبقتضاه ليعمل ؛الكبلـ من داءالنّْ  بعد إليو
ا٣بطاب ا٤بباشر، كإفَّ التَّعرؼ على أساليب  ا٣بطاب القرآينإفَّ النّْداء ىو من أنواع 

ل إٔب أٮبية ا٣بطاب ينبو ا٤بنادى أنواع ا٣بطاب مع اآلخر،  أبلغا٤بباشر تعرُّؼه على  القرآين
 بأسلوب يناسب حاؿ ا٤بنادىل من القرب أك التوسط أك البعد.

 ،التَّلوين حي  ما يتضمنو ا٣بطاب من كلببلغة النداء ُب القرآف الكرمي أكجو متنوعة من
ىيب ،كالتَّظذير كا٢بوار، ،كالتَّوجيو كاإلرشاد ،األمر أك النَّهيك كالتَّناسق،  غيب كالَبَّ  ما، ك كالَبَّ

ُـّ مع ا٤بقاـ كمقتضى ا٢باؿ.ُب ذل  كلو من   التَّوافق التَّا
، بينهم للظوار اإمَّ  ؛اسالنَّ  بْب واصللتَّ كسيلة ل تكمن ُب كونو ة النداءظيففتبْب أف ك 

 االعتناء على دليل داءبالنّْ  الكبلـ كافتتاح. أك السّْباؽ ياؽالسّْ  من تفهم أخرل ألغراض اكإمَّ 
 ما يلتلقّْ  كيهيئها نفسو دُّ عً يي  وككأنَّ  ،-بفتح الطاء ا٤بهملة– با٤بخاطى  على سيلقى ٗباكالتَّنبيو 
 .لو يقاؿ

فيكوف ما فيو  ،لٗبا كٕب ا٤بنادى  بصرللتَّ  كدعوةه  ،الكبلـ ٗبوضوع االىتماـ على  ّّ حى  فيوك 
بو كالتأمل كإٔب التن ،أدعى إٔب استجابة ا٤بنادىل ا٤بناًدماالتّْصاؿ كالقرب من معاين من التَّنبيو، ك 

فطن، كعلى بصّبة بالعاقبة كا٤بآؿ ٤بن  من ا٤بعاين كالقيم، كىو متيقَّْ ٤با ٰبويو ذل  ا٣بطاب
 استجاب أك أعرض.

                                                

 (.ُِٕ( اإلشارة إٔب اإلٯباز ُب بعض أنواع آّاز )ص:ُ)
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النداء من كسائل االتصاؿ بْب ا٤بناًدم كا٤بنادىل، كىو من كسائل التواصل  ر أفَّ فإذا تقرَّ 
بْب كا٤بصاّب  الختبلؼ الغاياتً ا٢باجات؛  ال تكفي ُب تلبيةً  كحدىا اللغة بْب البشر فإفَّ 

 قد ال يكوف مصلظة للمخاطب أك خّبنا لو.  -كا٢بالة ىذه–بْب، فما يتضمنو ا٣بطاب ا٤بخاطى 
 كنفع ٥بم. فما ٲبيز ا٣بطاب اإل٥بي أنو خطاب من العآبًً بأحواؿ العباد، كٗبا فيو خّبه 

ا تضمنو من ركعة لبلنتفاع ٗب كتسرم مقاصد ذل  ا٣بطاب اإل٥بي إٔب من كفقو اهلل 
 األسلوب، كشرؼ الغاية. 
ُب   فبل بدَّ غّبه من كسائل االتصاؿ  كأبْب البشر من خبلؿ النداء فإذا ٙبقق االتصاؿ 

ا متبعنا أخبلقيمن قانوف كل حاؿ  التنافس كالتنازع ؛ ألف االجتماع مظنة يكوف منهجن
الرسل  اهلل ل فلذل  أرس ، كمصا٢بهم متباينة؛متفرقة كأىواء الناس .كاالختبلؼ
بياف الباطل كالضبلؿلإٔب ا٢بق كا٣بّب، ك  الناس إلرشادلفض النزاع بْب البشر، ك  ؛ ،

لف التآ من آدابو، ٗبا ٰبققضوابطو ك االلتزاـ بمن حي  تقاء كالسمو بأساليب ا٣بطاب، ر بللك 
 بْب البشر، كالتعاكف البناء.

كعند اجتماعهم ُب  فثبت أف اإلنساف مدين بالطبع." : الرازم اإلماـ قاؿ
من إنساف قادر قاىر يقطع تل   كال بدَّ  .احد ٰبصل بينهم منازعات ك٨باصماتا٤بوضع الو 
كيفصل تل  ا٢بكومات. كذل  ىو السلطاف الذم ينفذ حكمو على الكل.  ،ا٣بصومات

القاىر -ٍب إف ذل  السلطاف فثبت أنو ال تنتظم مصاّب ا٣بلق إال بسلطاف قاىر سائس. 
ف كاف حكمو على كفق ىواه كلطلب مصاّب دنياه، عظم ضرره على ا٣بلق. فإنو إ -السائس

ٯبعل الرعية فداء لنفسو، كيتوسل ّٔم إٔب ٙبصيل مقاصد نفسو. كذل  يفضي إٔب ٚبريب 
كذل  يفضي باآلخرة إٔب ىبلؾ ذل  ا٤بل . أما إذا   ككقوع ا٥برج كا٤برج ُب ا٣بلق. ،العآب

كاتسعت  ،للشريعة ا٢بقة اإل٥بية، انتظمت مصاّب العآبكانت أحكاـ ذل  ا٤بل  مطابقة 
  .(ُ)"أبواب ا٣بّبات على أحسن الوجوه

 
ػ  

                                                

 (.ّْ -ُْ(، كانظر: ا٤بقدمة، البن خلدكف )ّٖٔ/ِٔ( ا٤بصدر السابق )ُ)
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ػ
ػأدبابػاختغارػاضطوضوع:

ب ُب القرآف(، فقد رأيت أف أفرد حي  إنِب قد أعددت موسوعة ُب )أساليب ا٣بطا
ة بياف أداة النداء تنوع أساليب النداء ٗبزيد من العناية كاالىتماـ، كقد تناكلت ُب ىذه الدراس

ا٤بستعملة ُب القرآف الكرمي، كبياف ا٤بنادىل كا٤بناًدم، كما كٕب األداة كا٤بنادىل، كالدركس 
 ا٤بستفادة.

كقد أضفت إٔب ىذه الدراسة ما ٲبيزىا عن الدراسات السابقة الٍب تناكلت جانبنا من 
وانب األخرل من ا١بوانب، كاالىتماـ باللغة فظسب، أك الوعَ كاإلرشاد، كأغفلت ا١ب

 التفسّب.  
من العبلمة األستاذ الدكتور إبراىيم عبد الرٞبن خليفة كقد أضفت فوائد ٠بعتها 

 -٩با يثرم البظ .  -أستاذ كرئيس قسم التفسّب ٔبامعة األزىر ُب القاىرة 
كما أنِب عمدت إٔب ترتيب النصوص على حسب الَبتيب ا٤بصظفي؛ ليسهل الرجوع 

على ترتيب آيات النداء فقد حرصت كذل  على تفسّبىا تفسّبنا علميِّا إليها. ككما حرصت 
 ٙبليليِّا، كٓب أغفل ا١بانب اإلرشادم كالدركس ا٤بستفادة. 

 بارزةو  مكانةو كقد مهدت لدراسة النصوص ببياف معُب النَّداء، كتوضيح أٮبيَّتو، كما لو من 
 تنوع أساليبو، كبياف ضوابطو كآدابو.، كبياف ةالبشريَّ  ا٢بياة ُب فعَّاؿ دكرك  غة،اللُّ  ُب

ككذل  كانت العناية كاالىتماـ كذل  بدراسة )ما كٕب أداة النداء كا٤بنادل(؛ كذل  
إ٭با جاء بأداة كاحدة، ىي )يا( ظاىرةن أك مقدَّرة على الرَّاجح من  القرآف الكرميألفَّ النّْداء ُب 

، كالذم ا٣بطاب القرآينمن أساليب  -بلن مث-ٖببلؼ األمر كالنَّهي   -على ما سيأٌب-األقواؿ 
 ٢بكمة من ذل .افبينت السبب ك يأٌب بأدكات كأساليب متعدّْدة، 

ما فيو من األٮبيَّة كلفت ا٤بخاطىب إٔب  العناية بدراسة )ما كٕب أداة النداء كا٤بنادل(كُب 
غيب أك التَّوجيو أك اإلرشاد، أك التَّظذيالنّْداء من األمر أك النَّهي،  ما يعقب ر كاإلغراء، أك الَبَّ

ىيب، ككذل  اإلجابة عمَّا يرد على ذىنو من التَّساؤالت. كذل  يدؿُّ على أفَّ االتّْصاؿ  أك الَبَّ
ا ىو -بفتح الطاء ا٤بهملة-مع ا٤بخاًطب أك ا٤بناًدم ليس ٦برَّد ادّْعاءو يدَّعيو ا٤بخاطىب  ، كإ٭بَّ

رشادات كاآلداب كٚبلق بالصّْفات الٍب تدؿُّ على استجابة  ّٓموعةه من األكامر كالنَّواىي كاإل
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ٙبقًُّق معُب اإلٲباف ُب ا٤بخاطىب، كإذعانو كامتثالو ٤با تضمَّنو ا٣بطاب، كالوفاء لًنعىم ا٤بخاًطب 
 ....اْب.  ، كإحسانو إليوعليو

ا تقدَّمت )ٝبلةي األمر( )ٝبلةى النّْداء( كقولو  ِ ََجِيحمس :كرٗبَّ ٔا إََِل اَّللٍّ ة َودُٔبُ َٓ حَّ
َ
ًػة خ

ُِٔنَ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ كإذا جاءت )ٝبلةي ا٣برب( بعد النّْداء تتبعها )ٝبلة األمر( كما ُب قولو [. ُّ]النور: ىجسال
 :ٔا سَلُ حمس ٍُِػ َسٌو ـَةْظَذ ٌَ ة اجلٍّةُس ُُضَِب  َٓ حَّ

َ
كقد ٘بيءي معو ا١بملي  [.ّٕ]ا٢بج: ىجسيَة خ

ًُ يَة ِغجَ حمسُب ا٣برب:  االستفهاميَّةي كا٣بربيَّةي كقولو    [. ٖٔ]الزخرؼ: ىجسةدِ ال َرٌْٔف َغيَيُْس
ُع َوال ُحجِْصُ حمس كُب االستفهاـ: ٍَ ة ال يَْع ٌَ ًَ تَْػُجُس  ِ ثَِخ ل

َ
ة َِل حمس [،ِْ]مرمي:  ىجسيَة خ ٌَ ِْٔم  َويَة كَ

 ِ ًْ إََِل اجلٍَّجةة ْدُغُٔك
َ
ة اذليحمس [،ُْ]غافر: ىجسأ َٓ حَّ

َ
ة ال َتْفَػئُنَ ََ آيَة خ ٌَ ًَ َتُلٔلَُٔن  ِ ٔا ل ُِ  [،ِصف:]ال ىجسٌَ

ُ لََم حمس َخوٍّ اَّللٍّ
َ
ة أ ٌَ ًَ ُُتَّصُِم  ِ ة اجلٍِِّبَّ ل َٓ حَّ

َ
 [. ُ]التظرمي: ىجسيَة خ
 كىنا فائدتاف:  

ين إمَّا من ناحية األكامر  : كلُّ نداءو ُب كتاب اهلل إحداهما يعقبو فهمه ُب الدّْ
٤بعُب، كلُّ ذل  كالنَّواىي الٍب عقدت ّٔا سعادة الدَّارين، كإمَّا مواعَ كزكاجر كقصص ٥بذا ا

ين الذم خلق ا٣بلقي ألجلو، كقامٍت السَّموات كاألرضي بو، فكاف حق ىذه أف  راجعه إٔب الدّْ
 تدرؾ ّٔذه الصّْيغة البليغة. 

ا. كُب قولو الثَّانية  ا يكوف للبعيد حقيقةن أك حكمن َْ حمس :: النّْداء إ٭بَّ ٌِ َِةهُ  َوَُةَدْح
بْ  َِ َوكَصٍّ ٍَ ْح

َ
ٔرِ األ بْبَّ أنَّو كما ناداه ناجاه  لطيفةه، فإنَّو  [ِٓ]مرمي: ىجسَِةهُ ََنِيًّةَجةُِِت اىػَّ

عن  أيضنا، كالنّْداء ٨باطبة األبعد، كا٤بناجاةي ٨باطبةي األقرب، كألجًل ىذه اللَّطيفة أخربى 
َِة يَة آحمس: بقولو  كحواء  ٨باطبتة آلدـ  َُْخ َوَزوُْجَم َوكُيْ

َ
َْ خ َدُم اْظُس

ٍِّحَ   [.ّٓلبقرة:]ا ىجساْْلَ

َْ َويَة آحمسكُب موضع:  ٍبَّ ٤با حكى عنهما مبلبسة ا٤بخالفة  [.ُٗ]األعراؼ: ىجسَدُم اْظُس
ةحمسقاؿ ُب كصف خطابو ٥بما:  ٍَ ُٓ ة َربَّ ٍَ ُْ فأشعر ىذا اللَّفَ بالبعد  [،ِِ]األعراؼ: ىجسَوَُةَدا

 .(ُ)كَّؿ بالقرب عند السَّبلمة منهاألجل ا٤بخالفة كما أشعر اللَّفَ األ

                                                

 (.ِِٔ/ُكانظر: الكشاؼ ) (،ِّٓ -ِّّ/ِالربىاف ُب علـو القرآف )انظر: ( ُ)
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ياف أٮبيَّة النّْداء بػ: )يا(، كا٢بكمًة من استخداـ ىذا ا٢برؼ دكف غّبه، أذكري ىنا كبعد ب
 ما يتعلَّق بصيغ النّْداء بػ: )يا(.

 :ك بادئ ذم بدء أذكر أمرين
 [.ّْٕ: بياف عدد اآليات الٍب ذكرت فيها ىذه األداة، كىو: ]األول

 [.ّْٗكأمَّا عدد التَّكرار فهو: ]
 قد رتبتي النماذج على حسب الَبتيب ا٤بصظفي، عداالتمثيل، ف: ما يتعلق بوالثاني
تيب الزَّمِب. )نداء األنبياء(   فإهنا تأٌب مرتَّبة على حسب الَبَّ

ْـّ، فإف كاف ىذا العمـو من كجو، فإين أذكر اسم  كبالنّْسػبة للتَّمثيل ُب النّْداء العا
كذل  بغرض -لكثرة األمثلة السُّورة، كرقم اآلية، من غّب ذكر ا٤بثاؿ نفسو، كذل  

ا.  -االختصار  إال إذا كاف ذكر ا٤بثاؿ يزيد األمر كضوحن
 كالقادر عليو. ،ذل  فهو كٕبُّ  ُب القوؿ كالعمل، كاإلخبلص القبوؿ كأسأؿ اهلل 

 

 
                            حرسها اهلل –الكويت                                               

 
                                           

ػ  
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 وغتضطَّن:
 مادَّة النّْداء ُب القرآف الكرمي.  - ُ 
 بياف أكجو النّْداء ُب القرآف الكرمي. – ِ 
 بياف اللُّغات ُب لفَ النّْداء، كما يتعلَّق باالشتقاؽ. -  ّ 

 
ػأوَّالػ:ػطادَّةػاضظِّداءػسؽػاضػرآنػاضصرغم:

 فهي على النَّظو التَّإب: القرآف الكرميدَّة )النّْداء( ُب كأمَّا ما
 [.ّ[، ]مرمي:ُُٕالبقرة:] ىجسَُِساءحمس
ُّ حمس َِةَددْ  [.ّٗآؿ عمراف:]  ىجسَذ
َِةدِيةحمس  [.ُّٗآؿ عمراف:] ىجسٌُ
َِةدِيحمس  [.ُّٗ]آؿ عمراف: ىجسُح
ًْ حمس  [.ٖٓ]ا٤بائدة :  ىجسَُةَدْحُذ
ةحمس ٍَ ُْ  [.ِِألعراؼ:]ا ىجسَُةَدا
 [.ّْ]األعراؼ: ىجسُٔدواحمس
 [.ٕٕخرؼ:الزُّ ] [،ْٔألعراؼ:]ا ىجسَوَُةَدْواحمس

 

 ػ:اِّوَّلػاضططضب
طادَّةػاضظِّداءػسؽػاضػرآنػاضصرغم،ػوبغانػ

 اضضُّعاتػوطاػغتطضَّقػباالذتػاق
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[، َُ[، ]الشُّعراء:ٖٗ – ّٖ  – ٕٔ[، ]األنبياء:ّ[، ]مرمي:َٓ – ْٖ – ْْ]األعراؼ:  ىجسَُةَدىحمس
 [.ْٖ[، ]القلم:ُْ]ص:

 [.ِٓالكهف:] ىجسَُةُدواحمس
ةحمس َْ َِةَدا  [.ِْمرمي:] ىجسَذ
َِةهُ حمس  [.َُْافات:الصَّ [، ]ِٓ]مرمي: ىجسَُةَدْح
 .(ُ)[ّٕمرمي:] ىجسَُِسيّةحمس
 [.  ٗ[، ]ا١بمعة:َّ[، ]القصص:ٖ[، ]النَّمل:ُُ]طو: ىجسُُٔدِيَ حمس
َِةحمس  [.ْٔالقصص:] ىجسَُةَدْح
ًْ حمس ِٓ َِةدِي  [.ْٕ[، ]فصّْلت:ْٕ[، ]القصص:ٓٔ[، ]القصص:ِٔ]القصص: ىجسُح

ًُ حمس  [.ِٗالعنكبوت:] ىجسَُةدِيُس
  [.ٕٓافات:الصَّ ] ىجسَُةَداَُةحمس

َِةَدْواحمس  [.ِٗالقمر:] [،ّص:] ىجسَذ
 [.ُٔازعػات:لنَّ ا] ىجسَُةَداهُ حمس
َِةَدْونَ حمس  [.َُغافر:] ىجسُح
َِةدِحمس  [.ِّغافر:] ىجساتلٍّ
َِةُدوََُم حمس  [.ْا٢بجرات:] ىجسُح
 [.ُْ]ؽ: ىجسيِةدحمس

                                                

َِْهصَ حمس :النَّدم: آّلس، يقاؿ: ندمّّ كناد، كا١بمع األندية، كمنو قولو ( ُ) ٍُ ْ ًُ ال ُدَٔن ِِف َُةدِيُس
ْ
 ىجسودد

ُّ حمس :كقاؿ  [،ِٗ]العنكبوت: ك)النَّادم(: آّلس يػىٍنديك القـو حواليو، كىو  [،ُٕ]العلق: ىجسـَيَْيْسُع َُةدِيَ
ٍكا إليها فاجتمعوا  النىًدم، كاألندية ٝبعو. ك٠بيت )دار الندكة( ٗبكة لبِب ىاشم؛ ألهنم إذا حزّٔم أمر نىدى

: دار الدعوة إٔب الطعاـ. ك)نادىيٍػتيو للتشاكر. ك)ندا فبلف الناس(: أم: دعاىم يندكىم. كقيل: )دار الندكة(
(، جلسوا ُب ناديهم، كانتدكا: كذل . انظر: تاج العركس، مادة:  مناداة(، أم: جالستو. ك)تنادل القـو

(. كيتبْب ٩با ِّٖ/ُ(، اللباب ُب علل البناء كاإلعراب )ٖٖٔ(، ٨بتار الصّْظاح، )ص:ٓٓ/َْ)ندا( )
الدعاء بأمّْ لفَ كاف كبْب النَّدم أك النَّادم الذم يدعى أك  سبق الصلة الوثيقة بْب النداء الذم ىو

 ينادل لو.
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َِةدِحمس ٍُ ْ  [.ُْؽ:] ىجسال
ًْ حمس ُٓ َِةُدوَج  [.ُْا٢بديد:] ىجسُح
َِةَدْواحمس   [.ُِالقلم:] ىجسَذَذ
ُّ حمس      [.ُٕالعلق:]  ىجسَُةدِيَ
 

ػثاظًغا:ػأوجػػاضظِّداءػسؽػاضػرآنػاضصرغم:
 :أكجو (أك سبعة ةستَّ ) على القرآف ُب داءالنّْ  أفَّ  رينا٤بفسّْ  بعض ذكر 

زُضوً حمس : قولػو كمنػو :األذافي : أحدها ُْ ة  َْ َُشو الةِ اَّتٍّ ًْ إََِل الصٍّ  ىجسةا َوىَػًِجزِإَوَذا َُةَدْحُذ
َػحِ حمس :قولو ك  ،[ٖٓا٤بائدة:] ٍُ َْ ئَِْم اْْلُ ٌِ الةِ   [.ٗا١بمعة:] ىجسإَِذا ُُٔدَِي لِيصٍّ

ُّ ُِززَساًء َرفِيًّززحمس : قولػػو كمنػػو :عاءالػػدُّ : انيلثَََّّّا قولػػو ك  ،[ّمػػرمي:] ىجسةإِذْ َُززةَدى َربٍّزز
:         

ٔخً حمس َْ َرجْزُو َوُُ ٌِز ُّ حمس :قولػو ك  [،ٕٔ:]األنبيػاء ىجسة إِذْ َُةَدى  يَّزَٔب إِذْ َُزةَدى َربٍّز
َ
 ىجسَوخ

 [. ّٖ:]األنبياء
َِززةحمس : قولػػو كمنػػو :(ُ)كلػػيمالتَّ : الََّّ الثَّ  َِ َوَُةَدْح زز ٍَ ْح

َ
ززٔرِ األ َْ َجةُِززِت اىػَّ ٌِزز  ىجسهُ 

َِةحمس :قولو ك  [،ِٓمرمي:] ٔرِ إِذْ َُةَدْح ة ُنَِْخ ِِبَةُِِت اىػَّ ٌَ   [.ْٔالقصص:] ىجسَو
ٍِ َ حمس : ولوػقػ كمنػو :األمر: ابعالرَّ  ِ زةل ِن ااِْخ اىَْلَْٔم اىظٍّ

َ
  ىجسِإَوذْ َُةَدى َربََّم ُمََٔس أ

 .(ِ)[َُالشعراء:]
                                                

ىذا )نداء(  ك٥بذا ٠بَّى اهلل  ؛كمن مراتب الوحي: "التَّكليم من كراء حجاب، كما كلَّم موسى  (ُ)
َِةُه ََنِيًّةحمس: ك)٪ًبىاءن(  فقاؿ  بْ َِ َوكَصٍّ ٍَ ْح

َ
ٔرِ األ َْ َجةُِِت اىػَّ َِةهُ ٌِ ة حمس :، كقاؿ ىجسَوَُةَدْح َْ دَة

َ
ة خ ٍٍّ ـَيَ

ى  ;ُُٔدَِي يَة ُمََٔس  ًٔ ِس ُغ َلسٍّ ٍُ ْ ادِ ال َٔ ْ َُة َربََّم ـَةْريَْع َجْػيَيَْم إٍَُِّم ثِةل
َ
ة  >إِّّنِ خ ٍَ ِ ٍِْع ل دَُم ـَةْظَذ َُة اْرََتْ

َ
َوخ

صَُّظُو دِيَْم الحمس :كما قاؿ   ، كىذا التَّكليم ٨بتصّّ ببعض الرُّسل[. ُّ-ُُ]طو:  ىجس=ئََُح 
ًَ اَّللَّ  َ ََكٍّ ٌٍّ  ً ُٓ ْ ِِ ٌّ ًْ لََعَ َبْػٍض  ُٓ َِة َبْػَظ يْ َِة حمس :كقاؿ  [،ِّٓ]البقرة: ىجسـَظٍّ ِ ٍِيَلةد ِ ة َجةء ُمََٔس ل ٍٍّ َ َول

 ُّ ُّ َربَّ ٍَ ةحمس :كقاؿ بعد ذكر إٰبائو إٔب األنبياء  [،ُّْ]األعراؼ: ىجسَوََكٍّ ًٍ ًَ اَّللَّ ُمََٔس دَْسيِي  ىجسَوََكٍّ
 (.َُْ/ُِ)، البن تيمية ٦بموع الفتاكل ".[ُْٔ]النّْساء:

ْمصَ حمس :ك٩با يستدؿُّ بو لذل  قػولو  (ِ)
َ
َِة إََِل ُمََٔس األ ِ إِذْ كََظيْ ة ُنَِْخ ِِبَةُِِت اىَْؾْصِبّ ٌَ    [.ْْ]القصص: ىجسَو
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زَنٍن حمس : قولػو كمنػو :ورصُّ ال ُب فخالنَّ : الخامس ٌَ  َْ ٌِز َِةدِ  ٍُ ْ َِةدِ ال ٍِْع ئََْم ُح َواْظَذ
 .(ُ)[ُْؽ:] ىجسكَصِيٍت 

ٍِّزحِ حمس : ولوػقػ وػكمنػ :تغاثةػاالسػ: ادسالسَّ  ْصزَدةَب اْْلَ
َ
ْصَدةُب اجلٍّةرِ أ

َ
 ىجسَوَُةَدى أ

ةلُِم حمس :كقولو  ،[َٓألعراؼ:]ا ٌَ  .(ِ)[ٕٕالزخرؼ:] ىجسَوَُةَدْوا يَة 
ََّّ ػػ بعضػػهم أ٢بػػق كقػػد :وحيالػػ :ابعالسَّ  كمنػػو :الػػوحي: (داءالنّْػػ)ك: فقػػاؿ اسػػابعن  اكجهن

ِ حمس : قولو َجَصة ة الشٍّ ٍَ َْ دِيُْه ة َخ ٍَ ُه َٓ جْ
َ
ًْ خ َ ل
َ
ة خ ٍَ ُٓ ة َربَّ ٍَ ُْ  .(ّ)[ِِألعراؼ:]ا ىجسَوَُةَدا

 
ػ  

                                                

لو الذم ينفخ ُب الصُّور. ك)النّْداء( نفخو، ٠بّْي )نداء( من حي  إنَّو جع ا٤بنادم ىنا )إسرافيل(  (ُ)
علمنا للخركج كللظشر، كإ٭با يقع ذل  النّْداء كأذاف ا٤بؤذف، كعبلمات الرَّحيل ُب العساكر. كقيل: ىو 
النّْداء حقيقة، فيقف على الصَّخرة، كيضع إصبعو ُب أذنيو، كينادم: أيتها العظاـ البالية، كاألكصاؿ 

يأمركنَّ أف ٘بتمعن لفصل القضاء. كقيل:  هلل ا٤بتقطّْعة، كاللُّظـو ا٤بتمزّْقة، كالشُّعور ا٤بتفرّْقة: إفَّ ا
(، ُُْ/ٕ(، ابن كثّب )ِّٖ/ِِتفسّب الطربم ))إسرافيل( ينفخ ك)جربائيل( ينادم با٢بشر. انظر: 

(، ُٓٓ/ِٖ(، تفسّب الرَّازم )َّٕ/ّ(، النَّسفي )ٔٔ/ْتفسّب ابن جزم )(، ُُٔ/ٕالدر ا٤بنثور )
  (.ُْْ/ٓالبيضاكم )(، ِٕ/ُٕالقرطيب )

َِة َربََّم حمس ( كقد اختلف ا٤بفسّْركف ُب أفَّ قو٥بم:ِ) ةلُِم حِلَْلِض َغَييْ ٌَ على أمّْ الوجوه طلبوه؟ فقاؿ  ىجسَوَُةَدْوا يَة 
بعضهم: على التَّمِب. كقاؿ آخركف: على كجو االستغاثة، كإال فهم عا٤بوف بأنو ال خبلص ٥بم من ذل  

فيو نسوا تل  ا٤بسألة تذكرة على كجو الطلب. انظر:  العقاب. كقيل: ال يبعد أف يقاؿ: إهنم لشدة ما ىم
(. أقوؿ: ٍبَّ إفَّ مالكنا ُٓٔ/ِٕ(، تفسّب الرَّازم )ٕٗٔ/ّ(، السّْراج ا٤بنّب )ِٓٗ/ُٕتفسّب ابن عادؿ )
  :ةنُِسٔنَ حمسيقوؿ ٥بم ٌَ  ًْ كليس ُب القرآف مٌب أجأّم؟ ىل أجأّم ُب ا٢باؿ  [.ٕٕ]الزُّخرؼ: ىجسإٍُُِّس

ة؟ كما مقداري ا٤بسافة بْب ا٤بناًدم أك بعد ذل  ٗب  بكسر الداؿ –كا٤بنادىل  -بفتح الداؿ ا٤بهملة–دَّ
؟ كذل  ألفَّ القرآف ال ييعُب إالَّ با٤بقاصد كا٤بهمَّات، كال عبلقة للزماف كا٤بكاف كا٤بسافة با٢بدث، -ا٤بهملة

كري من ىو؟ مع أفَّ فرعوف ال يذ  -مثبلن –ككذل  ال ييعُب غالبنا بذكر األشخاص، فعندما يذكر: فرعوف 
لقب ١بميع ملوؾ )مصر( ُب تل  ا٢بقبة من الزَّمن؛ كذل  ٤با تقرر من أفَّ القرآف ال يعُب إال با٤بهمَّات 

   كا٤بقاصد الشَّريفة. كما يعنينا ىنا ما قيل من أهنم إ٭با قالوا ذل  على كجو االستغاثة.
(. كُب )البظر(: "كقاؿ ا١بمهور: إفَّ ْٗٓ–ّٗٓكالنَّظائر )ص:( انظر: نزىة األعْب النَّواظر ُب علم الوجوه ّ)

 (.َٔ/ٖ(. كينظر ذل  ا٤بعُب ُب )التَّظرير كالتَّنوير( )ِٖ/ٓالنّْداء كاف بواسطة الوحي". البظر احمليط )
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ػ
 وطاػغتطضَّقػباالذتػاق:ػثاضًثا:ػبغانػاضضُّعات

مع ا٤بدّْ، ٍبَّ مع القصر، ٍبَّ ضػمُّها مػع  )النّْداء( فيو ثبلث لغات أشػهرىا: كسر النُّوف
ا٤بدّْ، كاشتقاقها من )ندل الصَّوت(، كىو بعده. يقاؿ: )فػبلف أنػدل صػوتنا مػن فػبلف( إذا  

 .  (ُ)كاف أبعد منو صوتنا
 أكثر فيهما كا٤بدُّ  ،هاضمّْ  من أكثر وفالنُّ  ككسر ،عاءالدُّ  (داءالنّْ (: ")ا٤بصباح) ُبك 
  .-يده من التَّفصيل ُب بياف معُب )النّْداء( لغةكسيأٌب مز - (ِ)"القصر من

ذكر أفَّ لغاتو أربع حي  ذكر ذل  تعليقنا على ما  (ّ)( كُب )حاشية الصَّباف
 :(ْ)( جاء ُب )ألفيَّة ابن مال 

ا كىاٍلتػٍَّنًوينً  با١بىرّْ ) ًٍييزه  ًلبًلٍسمً  كىميٍسنىدو ***كىأىؿٍ  كىالنّْدى  .(ٓ)(حىصىلٍ  ٛبى
 لػػػػيس]يقصػػػػد ابػػػػن مالػػػػ [  فا٤بصػػػػنّْ  عبػػػػارة ُب القصػػػػر كأفَّ  ،أربػػػػع تػػػػولغا أفَّ  فعلػػػػم"
 قيػػاس ألفَّ  ؛٠بػاعي كغػّبه ،قياسػي مصػػدره  ا٤بمػدكد ا٤بكسػور لكػنَّ  لغػػة، علػى بػل ،ركرةللضَّػ

 انتفػػػت ٤بػػػا وبأنَّػػػ كا٤بػػدّْ  الضػػػمّْ  لغػػػةقػػػد كجهػػت ك  ،كا٤بفاعلػػػة الفاعػػل كنػػػادل (فاعػػػل) مصػػدر
 ٓب كمػدَّ  ضػمَّ  فمػن ،ألػف بػبل فعػل معػُب ُب كػاف-ىٱبفػ ال كمػا-     (نػادل) ُب ا٤بشاركة

                                                

(، كانظر: توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال  بشرح ألفيَّة ابن مال  ُّّ/ّ( شرح األمشوين على ألفيَّة ابن مال  )ُ)
(ِ/َُُٓ .) 

 (.ٖٗٓ/ِ( ا٤بصباح ا٤بنّب، مادَّة: )ندا( )ِ)
ىػ[. َُِٔ( ىو ٧بمد بن علي الصباف، أبو العرفاف، عآب بالعربية كاألدب، مصرم. مولده ككفاتو بالقاىرة ]ّ)

(، ُٕ/ُُ(، معجم ا٤بؤلفْب )َٕٓ/ِ(، فهرس الفهارس كاألثبات )ِٕٗ/ٔانظر ترٝبتو ُب )األعبلـ( )
 (.ُّٕ/ِللجربٌب )عجائب اآلثار، 

ين، أحد األئمَّة ُب علـو العربية. كلد  (ْ) ىو ٧بمد بن عبد اهلل بن مال  الطائي ا١بياين، أبو عبد اهلل، ٝباؿ الدّْ
ىػ[". ُِٕٔب )جيَّاف( باألندلس، كانتقل إٔب )دمشق( فتوُب فيها. أشهر كتبو )األلفية( ُب النَّظو..]

(، معجم ٕٔ/ٖ(، طبقات الشَّافعية الكربل، للسُّبكي )َُّ/ُ) (، كانظر: بغية الوعاةِّّ/ٔاألعبلـ )
(، فوات الوفيات ّّٗ/ٓ(، شذرات الذَّىب )ِّٖ/ُٓ(، تاريخ اإلسبلـ، للذَّىيب )ِّْ/َُا٤بؤلفْب )

 (.ِِِ/ِ(، نفح الطّْيب )َْٕ/ّ)
 (.ٗ( ألفية ابن مال  )ص:ٓ)
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 لفعػلل ا٤بقػيس ا٤بصػدر ألفَّ ؛ ا٤بعػُب جهػة راعػى بػل ،كا٤بػدّْ  للكسر ا٤بقتضية فَاللَّ  جهة يراع
 .(ُ)"مصدر ال اسمه  ا٤بضموـى  بأف كثّبه  حرَّ كصى  .كنباح كصراخ (فعاؿ) وتالصَّ  على اؿالدَّ 

لنّْػداء، كمػا يتعلَّػق باالشػتقاؽ مػا يتعلَّػق كقد ناسب أف يعقػب بيػاف اللُّغػات ُب لفػَ ا
ػػػرين ُب ٘بيلػػػة ذلػػػ   ٗبعػػُب النّْػػػداء لغػػػةن كاصػػػطبلحنا كأسػػاسو ال بيػػػدَّ منػػػو، كبيػػػاف اىتمػػاـ ا٤بفسّْ

 ا٤بعُب. 
    

                             
 
 

  

                                                

 (.ّٕ/ُوين( )( بقليل من التَّصرؼ عن )حاشية الصَّباف على شرح األمشُ)
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ػػ:ضعظػاضظِّداء:ػأوَّال
َو  بػأمّْ  عاءالدُّ : ىو  بالضَّػمّْ ( داءي النّْػ)ك. بػو صػاح :أم كنػداء، منػاداة كنػاداه، كػاف لفػ
  .كالكسر
، (:النّْداءي ") :(الصَّظاح) كُب  . (ُ)"كالرُّغاء الدُّعاءً  ًمٍثلي  ييضىمُّ  كقد الصَّوتي
 وتللصَّػػ ذلػػ  يقػػاؿ كقػػد كظهػػوره، وتالصَّػػ رفػػع")النّْػػداء(: :  الرَّاغػػب كقػػاؿ

َسُو حمس : بقولػو قصػد اهكإيَّػ د،آّرَّ  ٌَ َسِو  ََ َزَفُصوااذليَو ٍَ ُع  اذليَن ٍَ ة ال يَْعز ٍَ ِ  إالَحِْػُِق ث
 تػىٍرتًيػػػبي  يقتضػػػيوي الػػػذم ا٤بعػػػُب كفد آّػػػرَّد الصَّػػػوت إال يعػػػرؼي  ال :أىم ،[ُُٕالبقػػػرة:] ىجسُدشَلءً 

 ىجسِإَوذْ َُةَدى َربََّم ُمََٔس حمس : قػاؿ .ذلػ ى  ا٤بعُب منو مى هً في  الذم للظىٍرؼً  كيقاؿي  الكبلـ،
ززالةِ ِإَوذَ حمس: كقولػػو [،َُالشػعراء:] ًْ إََِل الصٍّ إَِذا حمس: ككػػذل  دعػػوًب،: أم ،[ٖٓا٤بائػػدة:] ىجسا َُززةَدْحُذ

َػحِ  ٍُ َْ ئَِْم اْْلُ ٌِ الةِ   [. ٗا١بمعة:] ىجسُُٔدَِي لِيصٍّ
َْ حمس :كقولػو ا٤بعركفػة، باأللفػاظ رعً الشَّ  ُب ٨بصوص بلةالصَّ  كنداء ٌِز َِزةَدْوَن  وىَهِزَم ُح

ُ
أ

َنٍن ثَػِيزسٍ  ػ فػيهم داءالنّْػ فاسػتعماؿ [،ْْفصػلت:] ىجسٌَ : قولػو ُب ا٢بػقّْ  عػن بعػدىم علػى اتنبيهن
َْ حمس ٌِ َِةدِ  ٍُ ْ َِةدِ ال ٍِْع ئََْم ُح َنٍن كَصِيٍت  َواْظَذ َِ حمس [،ُْؽ:] ىجسٌَ ٍَ ْح

َ
ٔرِ األ َْ َجةُِِت اىػَّ ٌِ َِةهُ   ىجسَوَُةَدْح

ة ُُزٔدِيَ حمس: كقػاؿ ،[ِٓمرمي:] َْ ة َجةَء ٍٍّ ُّ ُِزَساءً حمس: كقولػو ،[ٖالنمػل:] ىجسـَيَ  ىجسةَرفِيًّز إِذْ َُزةَدى َربٍّز
  ..بذنوبو منو ابعيدن  نفسو رتصوُّ  وألنَّ  ؛ اهلل إٔب داءبالنّْ  أشار وفإنَّ  [،ّمرمي:]

                                                

 (.  َِٓٓ/ٔ( الصظاح، للجوىرم، مادة: )ندا( )ُ)

 

 اضططضبػاضثاظؽػ
 تطرغفػاضظِّداءػضعظػواصطالًحا
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 صػػوت: يقػػاؿ طوبػػة،الرُّ : أم. دلالنَّػػ مػػن (داءالنّْػػ) كأصػػل": -أم: الرَّاغػػب- قػػاؿٍبَّ 
 ؛كىبلميػو حىسيػن ًمػوفى  ريطيوبىػة تىٍكثػري  مىػنٍ  فَّ إ حيػ ي  ًمػن للصٍَّوت (داءً النّْ ) كاٍسًتعارىةي ، رفيع ندم
 . (ُ)"الرّْيق بكىٍثرة الفىًصيحي  ييوصىفي  ك٥بذا

بو صاحى : (كًنداءن  مينادىاةن  بو نادىٍيتي )ك (نادىيٍػتيو)ك
(ِ). 

 
ػاضظداءػاصطالًحا:ػثاظًغا:

 منػػػػػاب نائػػػػػب ٕبػػػػػرؼ اإلقبػػػػػاؿ طلػػػػػبفهػػػػػو: " حصػػػػػطبلاال ُب كأمَّػػػػػا تعريػػػػػف النّْػػػػػداء
 كآّػػازم ا٢بقيقػػيَّ  اإلقبػػاؿ يشػػمل مػػا: باإلقبػػاؿ رادكا٤بػػ. (ْ)رمقػػدَّ  أك بػػو ملفػػوظ  (ّ)(أدعػػو)

  .(ٓ)("هللا يا: )٫بو ُب كما ،اإلجابة بو ا٤بقصود
 كا٢باصل أفَّ النّْداء ىو طلب ا٤بنادل بأحد حركؼ النّْداء.

كالنَّظويوف يركف ُب حرؼ النّْداء كا٤بنادىل بعده ٝبلة مقدَّرة، فقول : )يا زيد( ٗبنػزلة 
كقد نصَّ على ذل   بيل اإلنشاء الوارد بصيغة ا٣برب.ا(، كىو من ققول : )أدعو زيدن 

 .(ٔ)ُب )ٮبع ا٥بوامع(  السُّيوطيُّ 
                                                

 (.ٕٕٗص:( بقليل من التصرؼ عن )مفردات ألفاظ القرآف(، مادة: )ندا( )ُ)
(، كلساف العرب ٖٗ–ٖٓ/َْ(، تاج العركس )َِٓٓ/ٔللجوىرم، مادة: )ندا( ) ( كانظر: الصظاح،ِ)

 (. ُّّ/ّحاشية الصباف على شرح األمشوين ) (، كانظر:ٗٗٓ-ٖٗٓ/ِ(،  كا٤بصباح ا٤بنّب )ُّّ/ُٓ)
 (. َّْ/ُ(، كانظر: األصوؿ ُب النَّظو، البن السَّراج )َِِ/ْ( انظر: ا٤بقتضب، للمربد )ّ)
ا منو". نزىة األعْب النَّواظر   ( كعرَّفو ابن ا١بوزمْ) بأنَّو "استدعاء ا٤بخاًطب ا٤بخاطىب إذا كاف بعيدن

 (. ّّٓ –ّّْ/٤ِبفتاح )(، كانظر: شركح تلخيص اِٗٓ)ص:
 (. ُّّ/ّ( حاشية الصَّباف )ٓ)
(. كُب ُّٔ(، كانظر: األساليب اإلنشائية ُب النَّظو العريب )ص:ِّ/ِٮبع ا٥بوامع ُب شرح ٝبع ا١بوامع ) (ٔ)

ا. كقيل: ىي  )ا٤بغِب(:  "حرؼ موضوع لنداء البعيد حقيقة، أك حكمنا، كقد ينادل ّٔا القريب توكيدن
ريب كالبعيد. كقيل: بينهما كبْب ا٤بتوسط، كىي أكثر أحرؼ النّْداء استعماال؛ ك٥بذا ال مشَبكة بْب الق

ْغصِْض حمسيقدَّر عند ا٢بذؼ سواىا ٫بو: 
َ
ُٔظُؿ أ (. كعند ْٖٖ". مغِب اللَّبيب )ص:[ِٗ]يوسف: ىجس...يُ

اين )ص: ا٤بباين (، رصف ّْٓا٤بالقي كا٤برادم حرؼ موضوع لنداء البعيد مسافة أك حكمنا. ا١بُب الدَّ
 =(. كسيأٌب ٙبقيق ما يَبجَّح من حي  ا٤بعُب بالنّْسبة لنداءاتَُُٓ/ِ(، توضيح ا٤بقاصد )ّْٓ)ص:



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

21 
 

ُٔظُؿ حمسأك مقدَّرنا ٫بو:  ،[ّّلبقرة:ا] ىجسيَة آَدمُ حمس كا٢برؼ قد يكوف ملظوظنا ٫بو: يُ
ْغصِْض 

َ
 [.ِٗيوسف:] ىجسأ

 هما:اعَباضْب ٍبَّ أجاب عن (ُ)كىنا أكرد صاحب ا٢باشية على األمشوين
 هيكالنَّ ، هيالنَّ  لسماع اإلقباؿ لطلب (يا) ألفَّ (؛ تقبل ال زيد يا: )يرد كالقاؿ: "

 ،خرب (أدعو) بأفَّ  (أدعو) عن داءالنّْ  حرؼ نيابة كاعَبض .وجوالتَّ  بعد اإلقباؿ عن
 .(ِ)"اإلنشاء إٔب نقل (أدعو) بأفَّ  كأجيب، إنشاء داءكالنّْ 

 
 غات:اآللػتغدغرػ:ػتوضغّّػططظؼػاضظِّداءػطنػخالثاضًثا

ػػػو العنايػػػة كاالىتمػػػاـ ىنػػػا  مػػػن خػػػبلؿ إٔب توضػػػيح بعػػػض ا٤بعػػػاين ا٤بتعلّْقػػػة بالنّْػػػداء تتوجُّ
 ُب ىذا آّاؿ.ستغِب عنو ٩بَّا ال يي  النصوص القرآنية

ػػر ٧بمػػد الطَّػػاىر بػػن عاشػػور كالبيػػافتوضػػيح الكلعػلَّ ٩بػػن أفػػاد كأجػػاد ُب   العبلمػػة ا٤بفسّْ
   ير(. كقد رأيت أف أنقل بعػض مػا ذكػره ٩بَّػا يثػرم ىػذا ا٤بوضػوع، ُب )التَّظرير كالتَّنو

، كفيو نظرات رائعة ٤بعػافو ا٣بطاب القرآينكىو ٗبثابة ٭باذج تطبيقيَّة لتوضيح معُب النّْداء ُب 
ا تتعلَّػػق بالنّْػػداء ٗبػػا يفيػػد موضػػوع البظػػ ، كيزيػػد مفهػػـو النّْػػداء حركػػةن كتألُّقنػػا كىػػاؾ . كبيعػػدن

 بعض النماذج:
َِةحمس:  قولػػويقػػوؿ مػػثبلن ُب بيػػاف معػػُب  - ُ ٍِْػ َِزززة َظززز َِزززة إِجٍّ َِةدِيًززز َربٍّ آؿ ] ىجسةٌُ
ػػػ يبَّ النَّػػػ بػػػو أرادكا"[: ُّٗعمػػػراف:  :-بكسػػػر الػػػداؿ ا٤بهملػػػة–( ما٤بنػػػادً )ك . ادن ٧بمَّ

                                                                                                                                 

حكمنا(، أم: كالنَّائم كالغافل كالسَّاىي فهو ينػزَّؿ  القرآف. كقولو: )حرؼ موضوع لنداء البعيد حقيقة أك=
(. كسيأٌب ُْ/٧ِبمد األمّب على ا٤بغِب )(، حاشية الشيخ ِْْمنػزلة البعيد. انظر: مصابيح ا٤بعاين )ص:

    ..  أيضنا بياف ذل  مفصَّبلن
( يعِب: العبلمة الصَّباف، كقد سبق التَّعريف بو. كاألمشوين ىو "علي بن ٧بمد بن عيسى بن ٧بمد األمشوين ُ)

ين( ٫بوم، فقيو، فرضي، منطقي، ناظم. كلد ُب شعباف ، كتوُب ُب األصل، ٍبَّ القاىرم، الشافعي، )نور الدّْ
ىػ[. من آثاره: تعليقو على )األنوار لعمل األبرار(، لؤلردبيلي ُب فركع الفقو ُٖٗ[ ذم ا٢بجَّة. ]ُٕ]

 (.ِِٓ/ٕالشَّافعي، نظم )إيساغوجي( ُب ا٤بنطق، كشرح ألفية ابن مال  ُب النَّظو. معجم ا٤بؤلفْب )
 (. ُّّ/ّ( حاشية الصَّباف )ِ)
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 كىػو، اإل٠بػاع ألجل اقويِّ  ارفعن  بالكبلـ وتالصَّ  رفع: (داءالنّْ )ك .بالكبلـ صوتو يرفع الذم
 أنػػدل ىػػو): يقػػاؿ .ا٤برتفػػع وتالصَّػػ كىػػو ،-هاكبضػػمّْ  النػػوف بكسػػر- (داءالنّْػػ) مػػن مشػػتقّّ 
 دعػػػاء ي٠بّْػػػ كمنػػػو ،(بػػػو ياحكالصّْػػػ وتبالصَّػػػ ا١بهػػػر(: )داءالنّْػػػ) فأصػػػل أرفػػػعي، :أم (،اصػػػوتن 
 جعلػوا كلػذل  ؛بػو وتالصَّػ يرفػع أف شػأنو مػن ألفَّ  (؛نػداء: )إليػو ليقبػل اشخصن  خصالشَّ 
 كأطلػق ،(ِ)نػداء(: األذاف) ي٠بّْػ كمنػو. (ُ)(ىيػا)ك( أيػا)ك( آ)ك( ايػ): مثػل ٩بػدكدة احركفن  لو
  .-صوت رفع ذل  ُب يكن ٓب كإف- عوةكالدَّ  اإل٠باع ُب ا٤ببالغة على ىنا

 : كقولػػو معلومػػة ٕبػركؼ بػػالفىهم أك اتبالػذَّ  اإلقبػػاؿ طلػػب علػى داءالنّْػػ كيطلػق
ًُ حمس ْن يَزة إِثْزَصاِْي

َ
َِةهُ أ كْ  104َوَُةَدْح ْدِعزجَِ  كَزْس َصزسٍّ ٍُ ْ ْؤيَزة إٍُِّزة َنزَشلَِم ََنْزضِي ال  ىجس 105َخ الصَّ

 اسالنَّػ يػدعو  يبالنَّػ ألفَّ  ؛ىنػا ا٤بػراد ىػو يكػوف أف كٯبوز [.َُٓ-َُْافات:الصَّ ]
  .(ّ)"ذل  ك٫بو (،د٧بمَّ  ةأمَّ  يا)ك (،فبلف بىِب يا)ك (،اسالنَّ  هايأيُّ ): بنظو

ُْ حمس :كذكر أيضنا ُب قوؿ اهلل  - ِ ةَوَُةَدا ٍَ ُٓ ة َربَّ  مسػتعمله "أنَّػو [ ِِألعػراؼ:]ا ىجسٍَ
 كقولػو فيكػوف ،٧بالػة ال ٦بػازمّّ  اإلقبػاؿ أفَّ  علػى، (اإلقبػاؿ طلػب) كىػو: ا٤بشهور ا٤بعُب ُب
: حمس ُّ  يكػػوف أف كٯبػػوز. الكػػبلـ ُب كثػػّبه  كىػػو[، ٖٗ:]األنبيػػاء ىجسَوَزَكصِيٍّززة إِذْ َُززةَدى َربٍّزز

َسزِو حمس : كقولو مرتفع بصوت الكبلـ ُب مستعمبلن  ٍَ ُع  اذليَن ٍَ زة ال يَْعز ٍَ ِ  إالَحِْػِزُق ث
ٍِّززحُ حمس : كقولػػو [،ُُٕالبقػػرة:] ىجسُدشَلًء َوُِززَساءً  ًُ اْْلَ ْن دِيُْسزز

َ
ززة َوُُززُٔدوا أ َْ ٔ ٍُ ورِثُْذ

ُ
 ىجسأ

 غضػػػػب صػػػػوت وأنَّػػػػ علػػػػى (ْ)ىنػػػػا ك٧بملػػػػو، ألغػػػػراض يكػػػػوف وتالصَّػػػػ كرفػػػػع [،ّْألعػػػراؼ:]ا
 كاسػػػػطة بػػػػدكف بكػػػبلـ ناداٮبػػػػا  اهلل أفَّ   اهلل إٔب داءالنّْػػػػ إسػػػناد كظػػػػاىر .كتػػػوبيخ
 قبػػػل كاقػػػع كىػػػذا ، موسػػػى بػػػو  اهلل مكلَّػػػ الػػػذم الكػػػبلـ مثػػػل مرسػػػل، مىلػػػ 

                                                

 كا٤بستخدـ من ذل  ُب القرآف الكرمي. ( سيأٌب بياف حركؼ النّْداء،ُ)
 ( سبق بياف ذل  ُب أكجو النّْداء. ِ)
ةحمس:  كحواء ٨باطبنا آدـ  قوؿ اهلل  :( يعِبّ) ٍَ ُٓ ة َربَّ ٍَ ُْ [. ِِ]األعراؼ: ىجسَوَُةَدا

 (.ُٗٗ/ْالتَّظرير كالتَّنوير )
ةحمس: ( يعِب قوؿ اهلل ْ) ٍَ ُٓ ة َربَّ ٍَ ُْ  .  ىجسَوَُةَدا
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 اهلل مػػػػوكلَّ  نػػػيب   ؿأكَّ  ىػػػو  موسػػػى أفَّ  مػػػػن كرد مػػػا ينػػػاُب فػػػبل األرض، إٔب ا٥ببػػػوط
 آدـ نداءي  يكوف أف ٯبوز. كاسطة ببل  ا٤ببلئكة أحد بواسطة"(ُ). 
ََكنَِي حمس :يػل ُب قػوؿ اهلل كمن ذل  مػا ق - ّ ًْ اذليَوئََْم َحُلُٔل َُةُدوا ُُشَ ُذ ٍْ ََ زََخ

بًِلز ْٔ ًْ َم ُٓ َِ َِزة ثَحْز ًْ وََجَػيْ ز ُٓ َ ٔا ل ًْ يَْعزَذِجيُج ًْ ـَيَ ُْ ْٔ  طلػب" :(داءالنّْػأفَّ )  [ِٓالكهػف:] ىجسةـََسَغ
ػػػ صػػػرةللنُّ  اإلقبػػػاؿ  ُب كاألخػػػذي  ،داءالنّْػػػ ٠بػػػاع علػػػى اؿُّ الػػػدَّ  الكػػػبلـ: (االسػػػتجابة)ك .فاعةكالشَّ
 معنػاه ُب مسػتعمل شػركائهم ٗبناداة اىمإيَّ  كأمره .(لبيكم): قوؿ بنظو ا٤بنادم على اإلقباؿ
 ينػادكىم أف إالَّ  يسػعهم ٓب كلػذل  ؛عمالػزَّ  فعػل بقرينػة بػاطلهم إظهػار ىػو، الزمػو إرادة مع

ًْ حمس: قػاؿ حي  ُْ ْٔ  عطػف ل كلػذ ؛طمعهػم خيبػة ٥بػم تبػْبَّ  نػادكىم فػإذا لطمعهػم، ىجسـَزَسَغ
 تعجيػػل علػػى اللػػةللدّْ  ا٤بضػػي صػػيغة ُب بػػو كأٌب .عقيػػبالتَّ  علػػى ةالَّػػالدَّ  بالفػػاء عاءالػػدُّ  فعػػل
 .(ِ)"انقضى قد وكأنَّ  حٌب حينئذو  كقوعو

                                                

 (. ٔٔ/ٖصرُّؼ عن  )ا٤بصدر السابق( )( بقليل من التَّ ُ)
(. كقد جاء معُب )النّْداء( ُب كتب التَّفسّب مع زيادة ُب اإليضاح كالبياف، فمن ّْٓ/ُٓ( التَّظرير كالتَّنوير )ِ)

ُّ َُِساًء َرفِيًّةحمس :ذل  ما قيل ُب قولو  "أفَّ النّْداء: أصلو رفع الصَّوت بطلب  [ّ]مرمي: ىجسإِذْ َُةَدى َربٍّ
ات لعمل أك إقباؿ الذّْىن لوعي كبلـ؛ اإلق باؿ. كيطلق النّْداء كثّبنا على الكبلـ الذم فيو طلب إقباؿ الذَّ

فلذل  ٠بّْيت ا٢بركؼ الٍب يفتتح بػها طلب اإلقباؿ: حركؼ النّْداء. كيطلق على الدُّعاء بطلب حاجة كإف 
عاء ُب ا٤بتعارؼ أف يكوف جهرنا . أم: تضرُّعنا؛ ألنَّو أكقع ُب نفس ا٤بدعو. ٓب يكن فيو نداء؛ ألفَّ شأف الدُّ

 قاؿ: )يا رب( بصوتو خفي . كإنػما كاف خفيِّا؛ ألفَّ زكريَّا  كمعُب الكبلـ: أفَّ زكريَّا 
ٯبيب دعوتو لئبل تكوف استجابتو ٩با يتظدَّث بو  رأل أنَّو أدخل ُب اإلخبلص، مع رجائو أفَّ اهلل 

ا، كإف كاف التَّضرع أعوف على صدؽ التَّوجو غالبنا، فلعلَّ يقْب زكريَّا النَّاس؛ فلذل  ٓب يدعو تضرُّعن 
   ،كاؼو ُب تقوية التَّوجو، فاختار لدعائو السَّبلمة من ٨بالطة الرّْياء. كال منافاة بْب كونو نداءن

نّْداء: الكبلـ (. كُب موضع آخر: الّٔ/ُٔككونو خفيِّا؛ ألنَّو نداء من يسمع ا٣بفاء". التَّظرير كالتَّنوير )
اؿُّ على طلب اإلقباؿ، كأصلو: جهر الصَّوت؛ إل٠باع البعيد، فأطلق على طلب إقباؿ أحد ٦بازنا  الدَّ

َػحِ حمس :مرسبل. كمنو قولو  ٍُ ِْٔم اْْلُ َْ يَ الةِ ٌِ -كىو مشتق من )النَّدل(  [.ٗ]ا١بمعة: ىجسإَِذا ُُٔدَِي لِيصٍّ
 يسمع فعلو إال بصيغة ا٤بفاعلة، كليست ٕبصوؿ فعل من كىو بيعد الصَّوت. كٓب -بفتح النُّوف كبالقصر

 (.  ُِٖ/ُٔجانبْب بل ا٤بفاعلة للمبالغة". بتصرُّؼ عن )التَّظرير كالتَّنوير( )
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ي ٩بَّػػػا سػػػبق أٮبيَّػػػة مػػػدل اىتمػػػاـ بعػػػض ا٤بفسػػػرين بػػػإبراز مػػػا يتعلػػػق بالنػػػداء مػػػن  كيتبػػػْبَّ
داء، ككػػذل  )مػػا كٕب ا٤بنػػادىل( مػػن األمػػر أك كبيػػاف ا٢بكمػػة مػػن اسػػتخداـ أداة النّْػػ ا٤بعػاين، 

بفػػػػتح الطػػػػاء –النَّهػػػػي أك االسػػػػتفهاـ أك ا٣بػػػػرب؛ ألفَّ القصػػػػد مػػػػن النّْػػػػداء دعػػػػوة ا٤بخاطىػػػػب 
، كيتنبَّػػو إٔب مضػػموف ا٣بطػػاب، -بكسػػر الطػػاء ا٤بهملػػة–؛ ليقيبػػل علػػى ا٤بخاًطػػب -ا٤بهملػػة

َْ حمس :قػاؿ اهلل  كيعلم فائدة االستجابة، كليكوف على حػذر مػن عاقبػة اإلعػراض. ز ٌَ َو
 ًْ ِٓ ِ زٔب

َِزة لََعَ كُيُ ْخ يَزَساهُ إٍُِّزة َجَػيْ ٌَ ة كَسٍّ ٌَ ة َونَِِسَ  َٓ ْغَصَض َخِْ
َ
َْ ُذّنَِص ثِآيةِت َربِِّّ ـَأ ٍٍّ ًُ ِم ْظيَ

َ
 أ

ًْ َوكْززصً  ِٓزز ِ ٔهُ َوِذ آَذاُ زز ُٓ ْن َحْفَل
َ
ٍِّززًح أ ِز

َ
َذززُسوا إِذً أ ْٓ َْ َح ززَسى ـَيَزز ُٓ ْ ًْ إََِل ال ُٓ ثَززسً ا ا ِإَوْن دَززْسُخ

َ
 ىجساخ

   [.ٕٓالكهف:]
ًْ حمس  :كقػاؿ حكايػة عػن نػوح  ُٓ َصزةثَِػ

َ
ٔا أ ًْ َجَػيُ ُٓ َ ًْ تِلَْؾفَِص ل ُٓ ُت ْٔ ة َدَغ ٍَ ِإَوّّنِ َُكٍّ

وا اْظذِْهَجةرً  وا َواْظَذْهََبُ ََصَّ
َ
ًْ َوأ ُٓ ْٔا ثَِيةَب ًْ َواْظَذْؾَش ِٓ ِ  [.ٕنوح:] ىجساِِف آَذاُ

 
 غظاَدى؟ػاضذي:ػبغانػطنػرابًطا
  الذم يعقل ا٣بطاب..  ز٤بميّْ ا لينادى  كإ٭با

 أك بػػو ملفػػوظ (أدعػػو) منػػاب نائػػب ٕبػػرؼ اإلقبػػاؿ طلػػبكقػػد سػػبقى بيػػاف أفَّ النّْػػداء 
 الػذماإلجابة، كلكن مػن  بو ا٤بقصود كآّازم ا٢بقيقي اإلقباؿ يشمل ما: اإلقباؿ، ك رمقدَّ 

 ينادىل؟ 
بأنَّػو منػػزَّؿه  قرآينا٣بطاب ال ينادل إ٭با ىو ا٤بميّْز؛ كلذل  كصف اهلل  الذمإفَّ 

ٲبيّْػز؛ كلػذل  يقػع عليػو التَّكليػف ا٤بتفػرّْع عػػن  الػػذملقػوـو يعقلونػو بعقػو٥بم، كمػن يعقػل ىػو 
بكسػر الطػاء –، كذلػ  إذا كػاف ا٤بخاًطػب ا٣بطػاب القػرآينٗبا يتضمَّنو   عبوديَّتو هلل 
َُْضجْلَةهُ كُْصآًُزحمس :يقػوؿ اهلل  .ىػو اهلل  -ا٤بهملة

َ
ًْ َتْػلِيُزٔنَ بِيًّزة َغصَ إٍُِّة خ  ىجسة ىََػيٍُّسز

 [.ِيوسف:]
ْرُض حمس: ٫بػػو اكأمَّػػ"

َ
 بػػاب مػػن وإنَّػػ: فقيػػل [،َُ:]سػػبأ ىجسيَززة ِجَجززةُل حمسك [،ْْىػػود:] ىجسيَززة أ

 االسػػتعارة طريػػق علػػى لػػو فسالػػنَّ  ُب كاسػػتعارتو ،االنقيػػاد ُب زبػػا٤بميّْ  ذكػػر مػػا لتشػػبيو ؛آّػػاز
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 ا٣بطػاب حػاؿ ذكػر ٤بػا  اهلل أفَّ  ئزا١بػا مػن: تقػوؿ أف كلػ  .ٚبييل (يا)ك، (ُ)بالكناية
 .(ِ)("كساء) لمث كاك عن منقلبة داءالنّْ  كٮبزة ز،٤بميّْ  إال داءالنّْ  يقع فلم اٛبييزن 

ػػ الكتػػاب ُب مثلهػػا كػػاف كمػػا األلفػػاظ ىػػذا ٞبػػل مػػن كا٢باصػػل أفَّ ذلػػ   علػػى ةنَّ كالسُّ
   .للجماد ا٣بطاب آّاز قرينة كجىعل، العرب لساف من ا٤بعركؼ آّاز

                                                

(  كأمَّا االستعارة بالكناية فهي أف تذكر ا٤بشبَّو كتريد ا٤بشبَّو بو داالِّ على ذل  بإضافة شيء من لواـز ا٤بشبَّو بو ُ)
ا٤بشبَّو مثل أف تشبو ا٤بنية بالسَّبع، ٍبَّ تفردىا بالذّْكر مضيفنا إليها األنياب كا٤بخالب قائبل:  ا٤بساكية إٔب

)أنياب ا٤بنية( أك )٨بالب ا٤بنية قد نشبت بفبلف(، ك٫بوه: )لساف ا٢باؿ ناطق بكذا( كىي ال تنف ُّ عن 
مَّا الكناية فؤلنَّو ٓب يصرَّح بو، بل إ٭با دؿَّ عليو التَّخيليَّة؛ فإفَّ إثبات ذل  األمر للمشبَّو استعارة ٚبيليَّة. أ

بذكر خواصّْو كلوازمو، كأمَّا االستعارة فمجرَّد تسمية خالية عن ا٤بناسبة. كيسمَّى إثبات ذل  األمر 
كبو  ا٤بختص با٤بشبَّو بو للمشبَّو استعارة ٚبيليَّة؛ ألنَّو قد استعّب للمشبَّو ذل  األمر الذم ٱبتصُّ ا٤بشبَّو بو،

يكوف كماؿ ا٤بشبَّو بو أك قوامو ُب كجو الشَّبو ليخيل أفَّ ا٤بشبَّو من جنس ا٤بشبَّو بو. انظر: الكليَّات 
(، ٨بتصر ا٤بعاين، للسَّعد ّٓ(، التَّعريفات )ص:َِٗ(، اإليضاح ُب علـو الببلغة )ص:َُِ)ص:
 (. ِِٔ)ص:

(، بغية ُِّ،اإليضاح ُب علـو الببلغة )ص:(ْٔ/ُِ(، كانظر: ركح ا٤بعاين )ُّّ/ّ( حاشية الصَّباف )ِ)
"نادىل األرض كالسَّماء ٗبا ينادم :  (. قاؿ الز٨َّبشرمُّ َّٗ–ّٖٗاإليضاح لتلخيص ا٤بفتاح )ص:

بو اإلنساف ا٤بميّْز على لفَ التَّخصيص، كاإلقباؿ عليهما با٣بطاب من بْب سائر ا٤بخلوقات كىو قولو: 
رُْض حمس

َ
ةءُ حمس، ىجسيَة أ ٍَ ةَءكِ حمس: أمرٮبا ٗبا يؤمر بو أىل التَّمييز كالعقل من قولو  ٍبَّ  ،ىجسَوَية َظ ٌَ ، ىجساثْيَِِع 
كْيِِِع حمسك
َ
من الدّْاللة على االقتدار العظيم، كأف السَّموات كاألرض كىذه األجراـ العظاـ  [،ْْ]ىود: ىجسأ

بللو كثوابو كعقابو، منقادة لتكوينو فيها ما يشاء، غّب ٩بتنعة عليو كأهنا عقبلء ٩بيّْزكف، قد عرفوا عظمتو كج
كقدرتو على كلّْ مقدكر، كتبيَّنوا ٙبتُّم طاعتو عليهم كانقيادىم لو، كىم يهابونو كيفزعوف من التَّوقف دكف 
االمتثاؿ لو، كالنُّػزكؿ عن مشيئتو على الفور من غّب ريب. فكما يرد عليهم أمره كاف ا٤بأمور بو مفعوالن ال 

إذا أراد  (. أقوؿ: كا٤بعُب أنَّو ُٗٓ/ٔالبظر احمليط )(، ُِٕ/ِالكشاؼ ) حبس كال إبطاء".
تكوين األشياء ٓب ٛبتنع عليو، ككجدت كما أرادىا على الفور من غّب تأخّب ُب ذل ، كا٤بأمور ا٤بطيع 
الذم إذا كرد عليو أمر اآلمر ا٤بطاع كاف ا٤بأمور بو مفعوالن ال حبس كال إبطاء، كىو آّاز الذم يسمَّى 

التَّمثيليَّة، ٛبثيبلن لكماؿ قدرتو كانقيادٮبا ٤با يشاء تكوينو فيهما باألمر ا٤بطاع الذم يأمر ا٤بنقاد باالستعارة 
٢بكمو ا٤ببادر إٔب امتثاؿ أمره مهابة من عظمتو كخشية من أليم عقابو. كاالستعارة التَّمثيليَّة ىي تركيب 

من إرادة ا٤بعُب األصلي. كالقرينة  على ىذا استعمل ُب غّب ما كضع لو لعبلقة ا٤بشأّة، مع قرينة مانعة 
القوؿ ىي خطاب ا١بماد، ككجو الشَّبو سرعة االستجابة. ىذا على القوؿ األكَّؿ، أمَّا على القوؿ الثَّاين 

 كىو الرَّاجح كما سيأٌب.، ٥با إرادة كٛبييزنا فكاف ا٣بطاب على حقيقتو فقد جعل اهلل 
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  ىذا على ا٤بذىب األكَّؿ.
  .قيقةعلى سبيل ا٢ب ذل  أفَّ  اآلخر كا٤بذىب
 اهلل شػػػاء مػػػن يفهمهػػػا إرادةن  لػػػؤلرض كللجبػػػاؿ جعػػػل ا٢بقيقػػػة علػػػى ىػػػذا ٞبػػػل كمػػػن
  . اهلل  جعلقد ك لو ذل  ّْكمػا قػاؿ  اتسبيظن  شيءو  لكل :ّوِِب حمس

َ
يَة ِجَجةُل أ

 ُّ َػ َْ  تَُعّجُِح سَلُ حمس : كقولػو [،َُسػػبأ:] ىجسٌَ ٌِز ٍَّ ِإَوْن  ِٓ َْ ذِزي ز ٌَ ْرُض َو
َ
جُْع َواأل َٔاُت العٍّ ٍَ العٍّ

ززٔنَ  ُٓ َْ ال َتْفَل ززِسهِ َوىَِسز ٍْ ٍء إاِل يَُعزّجُِح ِحَ ًْ  ََشْ ُٓ ػػ كجعػل [.ْْسػراء:إلا] ىجستَْعزِِيَد  مواتللسَّ
ًُ حمس :قػاؿ اهلل  .اصػظيظن  ا٤بعػُب ىػذا مثػل ُب كقوالن  بكاءن  كاألرض ِٓ زيْ

زة ثََسزْخ َغيَ ٍَ َذ
ةءُ  ٍَ  َوا العٍّ

َ
ََ أل َِْظزصِي ٌُ ٔا  زة َاُُز ٌَ َٔى إََِل حمس :كقػاؿ اهلل  [،ِٗالػدخاف:]  ىجسْرُض َو ًٍّ اْظزَذ ُثز

ْرِض ااْتَِية َغٔشًْل 
َ
ة َولأِل َٓ َ ةءِ َوِِهَ ُدَرةٌن َذَلةَل ل ٍَ ًْ العٍّ ْو َنْص

َ
َِة َغةنِػِ َ  أ دَحْ

َ
 [.ُُفصلت:] ىجسة كَةتَلَة خ

 فخاطبهما كأثبت ٥بما القوؿ.
ِ حمس :ككذل  قولو  ْن إ

َ
َبْ َ أ
َ
َجزةِل ـَزد ْرِض َواْْلِ

َ
َٔاِت َواأل ٍَ ةََُح لََعَ العٍّ ٌَ

َ
َِة األ ٍُّة َغَصْط

ة َٓ ٌِِْ  ََ ْشَفْل
َ
ة َوأ َٓ َِ ٍِيْ  إ٭با يكوف للمميّْز..    –التَّخيّب–فإفَّ العرض  [؛ِٕاألحزاب:] ىجسََيْ

 عمػػػػـوال علػػػى شػػػػيءو  كػػػلُّ ف قيقػػػػة،ا٢ب كالػػػرَّاجح أفَّ التَّسػػػػبيح كاالسػػػتجابة علػػػػى سػػػبيل
 سػػبيحالتَّ  كػاف كلػو ،البشػر كمػا ىػو منطػػوؽ اآليػة يفقهػػو ال اتسػبيظن مػثبلن  اهلل  حي ييسػبّْ 
. كلػػو  ييفقػو ال وبأنَّػػ تنطػق كاآليػػة ،امفهومنػ اأمػػرن  لكػاف نعة،الصَّػػ أثػر وأنَّػػ مػن اآلخػػركف قالػو مػا

َجززحمس :كػاف تسػبيظها آثػػار الصَّػنعة ٤بػػا كػاف لقولػػو  ززَع َداُوَد اْْلِ ٌَ ْصَُة  ََ وََظزززٍّ ةَل يَُعززّجِْد
ْيَ  ز َوا ِ حمس :كقولو ، [ٕٗنبياء:ألا] ىجسَواىػٍّ ََ ثِةىَْػِشِّ ُّ يَُعّجِْد َػ ٌَ َجةَل  ْصَُة اْْلِ اقِ إٍُِّة َظزٍّ  ىجسُْشَ

 .[ُٖص:]
 ُب وكلُّ  ىذالكنَّ ك  ،-كما أسلفت–ىو القوؿ الرَّاجح  با٢بقيقة كالقوؿ

  (.ا١بمادات)
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. كسيأٌب مزيد من (ُ)حقيقة تسبيظهم أفَّ  دكاح فقوؿ منو سبيحالتَّ  ٲبكن ما اكأمَّ 
     البياف ُب )نداء ا١بمادات(.

 
ػ:ػحذفػأداةػاضظِّداء:ػخاطًدا
 ا،ذىننػ مقػدَّرة فتكػوف كديعائػو، بّْ الػرَّ  نػداء ُب ماسػيَّ  كال ،داءالنّْػ أداة ٙبػذؼ مػا اككثػّبن 

 :مثل
َشا اْجَػْو  َرّبِ حمس  ا َْ ًِزآ ثَزرَلً َِزةحمس ٫بػو: ، كمػا كػاف(ِ)[ُِٔ]البقػرة: ىجسةٌِ ٍِّزة َتَلجٍّزْو  َربٍّ  ىجسٌِ
َِةحمس [،ُِٕ]البقػرة: َِة َربٍّ ْ ِ  َواْجَػيْ ٍَ َِزةحمس [،ُِٖ]البقػرة: ىجسلََم  ُمْعيِ ًْ  َوابَْػزْر  َربٍّ ِٓ  ىجسرَُظزٔال ذِزي
َِززةحمس [،ُِٗ]البقػرة: َِززةآ َربٍّ ِ جَْيززة ِِف  د َِززةحمس [،َُِ-ََِ]البقػػرة: ىجسادلَّ ـْززصِ ْ  َربٍّ

َ
َِززة أ  ىجساَصززَْبً  َغيَيْ

َِة ُدْفَصاََُم حمس ،[َِٓ]البقرة:  أم: يا ربَّنا. ،اْب[.....ِٖٓ البقرة:] ىجسَربٍّ
 وَ  َِل  اْؽفِززصْ  َرّبِ حمسك٫بػػو: 

َ
زز زِْدِّن  َرّبِ حمس ،(ّ)[ُُٓ]األعػػراؼ: ىجسِخ أل ًٍ  [،ُُْ]طػػو: ىجسةِغيْ

ِن  َرّبِ حمس ة اُُْصْ ٍَ ِ ثُٔنِ  ث    .(ْ)[ّٗ، ِٔ]ا٤بؤمنوف: ىجسَنشٍّ
َِْفُص ُ حمسكمن ذل :  ًْ  َظ ة ىَُس كىو منادل نكػرة مقصػودة  [،ُّ]الػرٞبن:  ىجساثلٍَّلالنِ  خيَّٓ

 .. -كسيأٌب بياف )نداء النَّكرة ا٤بقصودة(-حذؼ منو حرؼ النّْداء..
ززُؤالءِ حمس :مػػن ا٢بػػذؼ مػػع )اسػػم اإلشػػارة( قولػػو إنػػو  :(ٓ)ك٩بَّػػا قيػػل َْ  ًْ جْززُذ

َ
ًٍّ خ ُثزز

 ًْ جُْفَعززُس
َ
 :ولػػو ق"ُب  : قػػاؿ الطَّػػربمُّ . أم: يػػا ىػػؤالء [،ٖٓالبقػػرة:] ىجسَتْلُذيُززَٔن خ

                                                

(، تفسّب ِٔٔ/َُ(، تفسّب القرطيب )ِٔٓ/ٓ(، احملرَّر الوجيز )ُُِ/ٓ)( انظر: معاين القرآف، للزَّجاج ُ)
(، ُّّ/ِِ(، )ُٖٕ/َِ(. كانظر: التَّمهيد، البن عبد الربَّ )ّْٓ/ْ(، زاد ا٤بسّب )ّٕٕ/ٓالثَّعاليب )

 (.ّٖٔ/ُ(، )ََُ/ُاالستذكار )
َشا اْْلَرَلَ آ َرّبِ حمس[، َُ[، ك]مرمي:ُْ]آؿ عمراف: ىجسيَحً َرّبِ اْجَػْو َِل آحمس( ك٫بوه: ِ) َْ ًِةاْجَػْو     [. ّٓ]إبراىيم: ىجسٌِ
ًْ حمس( ك٫بوه: ّ) ْت َِل ُميًْن حمس [،ُُٖ]ا٤بؤمنوف: ىجسَوكُْو َرّبِ اْؽفِْص َوارَْخ َْ َرّبِ اْؽفِْص َِل حمس [،ّٓ]ص: ىجسَرّبِ اْؽفِْص َِل َو

يٍّ  ادِلَ َٔ ِ  [. ِٖ]نوح: ىجسَول
ْفعِ حمس( ك٫بوه: ْ) ٍُ ْ ِْٔم ال ِن لََعَ اىَْل ََ َرّبِ اُُْصْ   [.َّ]العنكبوت: ىجسِسي
( "جوَّز الكوفيُّوف حذؼ )يا( من اسم اإلشارة عند النّْداء؛ ألنَّو معرفة قبل النّْداء. كأمَّا البصريُّوف فمنعوا ىذا ٓ)

 =ا٢بذؼ؛ ألفَّ اسم اإلشارة كإف كاف معرفة قبل النّْداء فهو موضوع ُب األصل ٤با ييشار إليو للمخاطىب،
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ززُؤالءِ حمس َْ  ًْ جْززُذ
َ
ًٍّ خ  (يػػا)فػَبؾ  (،أنػتم يػا ىػؤالء ٍبَّ ) أف يكػوف أريػػد بػو :أحػدٮبا :كجهػاف ىجسُثز

زَشاحمس : استغناء بداللة الكبلـ عليو كمػا قػاؿ َْ  َْ ْغزصِْض َخز
َ
ُٔظزُؿ أ   [.ِٗيوسػف:] ىجسيُ

 أنػتم قػـو تقتلػوف ٍبَّ  :كالوجو اآلخػر أف يكػوف معنػاه(. يا يوسف أعرض عن ىذا) :كتأكيلو
ًْ حمسفّبجع إٔب ا٣برب عن  .أنفسكم جُْذ

َ
كمػا   ،كقد اعَبض بينهم كبػْب ا٣بػرب عػنهم ّٔػؤالء. ىجسخ

ا أنػػا ىػػذا أجلػػس كػػاف صػػظيظن  إٍذ قيػػل:ك  (،أنػػا ىػػذا أجلػػس)ك (أنػػا ذا أقػػـو) :تقػػوؿ العػػرب
   .(ُ)...."أنت ذاؾ تقـو  :كذل   ،اجائزن 

 ..-كما سيأٌب- ظاةالنُّ  ذكر يما( فيا): ىي ا٢بذؼ عند تيقدَّري  الٍب كاألداةي 
 

ػ:ىاضطظاَدػحذُف:ػدادًدا
ذؼ قد َْ َمْصكَزِسَُةحمس : كقولػو (،يػا) بعػد ا٤بنادل ٰبي ٌِز َِزة  َْ َبَػَس ز ٌَ َِزة   ىجسيَزة َويْيَ

َِة يَةحمس :قولػو ُب داءالنّْػ أداة فإفَّ  ،[ِٓس:]ي  مفعػوؿ بعػدىا مػا كأفَّ  ٧بػذكؼ، ّٔػا ينػادل ىجسَويْيَ
 .(ِ)(ىلكتنا انظركا ٕبضرتنا من يا: )قديركالتَّ  ٧بذكؼ، فعل

الٍّ حمس :ككمػػا ُب قولػػو  
َ
 (،اسػػجدكا يػػا أالعلػػى تقػػدير: ) [ِٓالنمػػل:] ىجس يَْعززُجُسواخ

 .-كسيأٌب بياف ذل  مفصَّبلن -ء ىؤال يا :أم

                                                                                                                                 

تنافر ظاىر، فلمَّا أيٍخرج ُب النّْداء عن ذل    -أم: ٨باطىبنا-إليو ككونو منادىل كبْب االسم مشارنا =
األصل، كجيًعل ٨بىاطىبنا احتيج إٔب عبلمة ظاىرة تدؿُّ على تغيّبه كجعلو ٨باطبنا، كىي حرؼ النّْداء، 

كاستشهادنا بقولو كالكوفيُّوف جوَّزكا حذؼ ا٢برؼ من اسم اإلشارة، اعتبارنا بكونو معرفة قبل النّْداء، 
: ُؤالءِ حمس َْ  ًْ جُْذ

َ
ًٍّ خ ُؤالءِ حمس. كليس ُب اآلية دليل؛ ألفَّ ىجسُث خرب ا٤ببتدأ، كما ٯبئ ُب ا٢بركؼ، فبقي  ىجسَْ

على ىذا من ا٤بعارؼ الٍب ٯبوز حذؼ ا٢برؼ منها: العلم كا٤بضاؼ إٔب )أم( معرفة كانت، كا٤بوصوالت. 
(، ِْٕ -ِْٔ/ُى الكافية )كيا إياؾ..". شرح الرَّضي عل كأمَّا ا٤بضمرات فيشذُّ نداؤىا، ٫بو: يا أنت،

(، كقد اختار رأم الكوفيْب ابني ِٕٓ(، مغِب اللَّبيب )ص:ُُِٗكانظر: شرح الكافية الشَّافية )ص:
 (.َُٔٓ –َُْٓ/ِ(، توضيح ا٤بقاصد )ِٕٓ/ّمال . انظر: شرح ابن عقيل )

: كلكن ينبغي أف يبلحَ الباح  ما ذكرت آنفنا ُب أقوؿ. (َّْ -َّّ/ِ( بتصرُّؼ عن )تفسّب الطَّربم( )ُ)
 ا٢باشية من اختبلؼ البصريْب كالكوفيْب ُب مثل ىذا ا٢بذؼ...كأفَّ األكثر قد اختار رأم البصريْب.

 (.ِٖٖ/ّ(، أضواء البياف )ُِٗ/ُٓ(، ركح ا٤بعاين )ُٖٖ/ٕ( انظر: البظر احمليط )ِ)
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أك يػػا  [،ّٖ[، ك]الزخػػرؼ:ِٔ[، ك]يػػس:ٕٗالقصػػص:] ىجسيَززة حَلْززَخ حمسكمػػن ذلػػ  مػػا قيػػل ُب  
 ىؤالء. كسيأٌب بيانو.
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، كذل  بتنػاكؿ  ا٣بطاب القرآينكا٤بقصود ىنا ذكر ما كرد من أقساـ النّْداء ُب  ٦بمبلن

، كمتتابعنا غّب متفرؽ..  فسّب كعلـو القرآفالتَّ ما ذكر ُب كتب   ٦بمبلن
 

ػ:اضػرآنػاضصرغمأشدامػاضظِّداءػسؽػأوًضا:ػ
، كىػي (ُ)، كذكػر الػبعض أهنػا )سػتَّة(فهػي )سػبعة( القرآف الكرميأمَّا أقساـ النّْداء ُب 

 على النَّظو التَّإب:
ززة اجلٍّززِِبَّ حمسنػػداءي تنبيػػوو مػػع مػػدح:  – ُ َٓ حَّ

َ
ززة الصَُّظززُو حمس [،ْٔألنفػػاؿ:]ا ىجسيَززة خ َٓ حَّ

َ
 ىجسيَززة خ

ة حمس [،ُٓا٤بؤمنوف:] َٓ حَّ
َ
ٔااذلييَة خ ُِ ٌَ  .(ِ)[َُْالبقرة:] ىجسََ آ

ة حمسنػداءي تنبيػوو مػع ذـ :  – ِ َٓ حَّ
َ
زة حمس ،(ّ)[ٕالتظػرمي:] ىجسَفزُصواََ زَ اذلييَة خ َٓ حَّ

َ
ََ اذليزيَزة خ

ةُدوا  [.ٔا١بمعة:] ىجسَْ
  

                                                

أهنا )سبعة(، تنبيو مع مدح، أك تنبيو مع ذـ ، أك  (بللْبحاشيتو على تفسّب ا١ب)ُب   ( ذكر الصَّاكمُ)
  (. كذكر السَّمرقندمُِ/ُتنبيو، أك إضافة، أك نسبة، أك تسمية، أك ٚبصيص. حاشية الصَّاكم )

( مراتب، مدح، أك ذّّ، أك تنبيو، أك إضافة، أك نسبة،  ( أفَّ النّْداء )ستُّ ُب )تفسّبه( ا٤بسمَّى: )ٕبر العلـو
 (. َُُ/ُية. تفسّب السَّمرقندم )أك تسم

 ( سبق بياف ما يتعلَّق ٖبطاب ا٤بدح.ِ)
 ( سبق بياف ما يتعلَّق ٖبطاب الذَّـ.ّ)

 

 اضططضبػاضثاضثػ
أشدامػاضظِّداءػسؽػاضػرآنػاضصرغمػسؽػاضجطضظػوبغانػ

 طاػغصحبػاضظِّداء
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ة اجلٍّةُس حمس :(ُ)نداء تنبيو -ّ َٓ حَّ
َ
ة حمس[، ُِالبقرة:] ىجسيَة خ َٓ حَّ

َ
 [.ٔ:]االنفطار ىجساِ نَْعةنيَة خ

ٔااذلييَة ِغَجةدَِي حمس نداء إضافة: – ْ ُِ ٌَ  [.ٔٓالعنكبوت:] ىجسََ آ
يَزة حمس [،ِٔألعػراؼ:]ا ىجسيَة ثَِِن آَدمَ حمس [،َْالبقػرة:] ىجساايَو يَة ثَِِن إِْس حمس نػداء نسػبة: – ٓ 
 [. َّاألحزاب:] ىجسةَء اجلٍِِّبِّ زنِعَ 

َشاحمس نػداء التَّسػمية: – ٔ َْ  َْ ْغصِْض َخ
َ
ًُ أ َِةَك حمس [،ٕٔىػود:] ىجسيَة إِثَْصاِْي يَة َداُوُد إٍُِّة َجَػيْ

 َريِيَفًح ِِف ا
َ
 [.ِٔص:] ىجسْرِض أل

 حمس نداء التَّخصيص: – ٕ 
َ
َو اىِْهَذةِب يَة أ  .(ِ)[ْٔآؿ عمراف:] ىجسْْ

 
ػبغانػطاػغصحبػاضظِّداء:ػثاظًغا:

ػػػػيوطيُّ  حيػػػػ  قػػػػاؿ:  أمَّػػػػا مػػػػا يصػػػػظب النّْػػػػداء فقػػػػد حقَّػػػػق ىػػػػذه ا٤بسػػػػألة السُّ
 .(ّ)(أدعو)اعي ٕبرؼ نائب مناب طلب إقباؿ ا٤بدعو على الدَّ  :داءالنّْ "

 :مو ٫بوهي كالغالب تقدُّ كيصظب ُب األكثر األمر كالنَّ  
ًُ حمس  ة اجلٍّةُس اْخُجُسوا َربٍُّس َٓ حَّ

َ
يَزة حمس [،ُٔالزمػر:] ىجسيَة ِغَجزةدِ ـَزةتٍُّلٔنِ حمس [،ُِالبقرة:] ىجسيَة خ
ُِو  ٌّ ضٍّ ٍُ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
ًِ اليٍّيَْو  1خ زة حمس [،ِٓىػود:] ىجسَويَة كَِْٔم اْظَذْؾفُِصواحمس [،ِ-ُا٤بزمػل:] ىجسكُ َٓ حَّ

َ
ََ اذليزيَة خ

ٔا ُم ٔا ال ُتَلّسِ ُِ ٌَ ِ ََجِيػً حمس :ر ٫بػويتػأخَّ كقػد  [.ُا٢بجػرات:] ىجسآ ٔا إََِل اَّللٍّ ُِزٔنَ َودُٔبُ ٌِ ْؤ ٍُ ْ زة ال َٓ حَّ
َ
 ىجسة خ

 [.ُّالنور:]
َسزٌو حمس: ة فتعقبهػا ٝبلػة األمػر ٫بػوكقد يصظب ا١بملة ا٣بربيَّ  ٌَ زة اجلٍّزةُس ُُضَِب  َٓ حَّ

َ
يَة خ

ٔا سَلُ  ٍُِػ ًْ آيًَح ـَشَ حمس [،ّٕا٢بج:] ىجسـَةْظَذ ِ ىَُس ِشهِ َُةكَُح اَّللٍّ َْ ةَويَة كَِْٔم  َْ    [.ْٔىود:] ىجسُرو
  

                                                

 ( أم: نداء مطلق عن قيد كونو مدحنا أك ذمِّا.. ُ)
 (.َُُ/ُ(، تفسّب السَّمرقندم )ُِ/ُ( بقليل من التَّصرؼ عن )حاشية الصَّاكم( )ِ)
 (.ّّٓ–ّّْ/ِفتاح )انظر: شركح تلخيص ا٤ب( ّ)
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ًُ احْلَْٔمَ حمس :كقد ال تعقبها ٫بػو زة حمس، (ُ)[ٖٔالزخػرؼ:] ىجسيَة ِغَجةدِ ال َرٌْٔف َغيَيُْس َٓ حَّ
َ
يَزة خ

 ِ ًُ اىُْفَلَصاُء إََِل اَّللٍّ جُْذ
َ
زحمس [،ُٓفػاطر:] ىجساجلٍّةُس خ ُع َوال ُحجِْصُ ٍَ زة ال يَْعز ٌَ ًَ َتْػُجزُس  ثَزِخ لِز

َ
 ىجسيَة خ

ة احمس[، ِْمرمي:] َٓ حَّ
َ
ًَ ُُتَّصِمُ يَة خ ِ ًْ حمس [،ُالتظرمي:] ىجسجلٍِِّبَّ ل ْدُغُٔك

َ
ة َِل أ ٌَ   .(ِ)[ُْغافر:] ىجسَويَة كَِْٔم 

 ا٣بػػػػػربُب  ٦بيئػػػػػو يكثػػػػػركسػػػػػيأٌب ٙبقيػػػػػق أفَّ النّْػػػػػداء قػػػػػد ينفػػػػػ ُّ عػػػػػن األمػػػػػر كالنَّهػػػػػي، ك 
  سيأٌب بيانو ُب مواضع متفرّْقة.. كما ذكر ىنا ٦بمبلن داءالنّْ  مع كاالستفهاـ
 

                               
 

 
  

                                                

 (  سيأٌب التَّعقيب على ذل .ُ)
 (.ِِّ –ِِِ/ِ( اإلتقاف )ِ)
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ػاضتَّطرغفػبأدواتػاضظِّداء:ػأوًضا:
 (ىيػػػػا)ك (يػػػػا)أك (يػػػػا: )ىػػػػي داءالنّْػػػػ حػػػػركؼُب )ا٤بفصَّػػػػل(: "  قػػػػاؿ الز٨َّبشػػػػرمُّ 

 سػػاه، أك نػػائمو  مػػن زلتوػٗبنػػ ىػػو مػػن أك البعيػػد لنػػداء األكؿ بلثػػةفالثَّ . (كا)ك (ا٥بمػػزة)ك (أم)ك
 يػػدعوه ٤بػا كمفاطنتػػو ،عليػو ا٤بػػدعو إقبػاؿ علػػى نػادلا٤ب فلظػػرص عػداىم مػػن ّٔػا نػػودم فػإذا
 (؛أهلل يػا)ك (رب يػا): اعيالػدَّ  كقػوؿ .ةخاٌصػ دبػةللنُّ  (كا)ك ،للقريب (ا٥بمزةك) (،أم)ك. لو

 ُب غبةللرَّ  كإظهار ،كاالستماع القبوؿ مظافّْ  عن كاستبعاد ٥با كىضم لنفسو، منو استقصار
 .(ُ)"با١بؤار االستجابة

أدكات النّْػػداء متعػدّْدة، فػػػ )ا٥بمػزة( للقريػػب، ك)أم( لنػداء القريػػب،  كعلػى ذلػػ  فػإفَّ 
، ك)يا( لنداء البعيد ا٤بتوسّْط البعد، ك)أيا( ك)ىيػا( لنػداء -كما سيأٌب–أك القريب احملبَّب 
 الشَّديد البعد.

   :  قاؿ ابن مال 
 اػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػيذا أػػػػػػػك كأم كآ          اء يااء أك كالنَّ نادل النَّ ػمػكلل      

                                                

( فما بعد. ُّّ/ّ(، كانظر: حاشية الصَّباف على شرح األمشوين )ُّْ/ُ( ا٤بفصَّل ُب صنعة اإلعراب )ُ)
(، الببلغة َِْ/ُ(، الببلغة العربيَّة، للميداين )ُّٔكانظر: األساليب اإلنشائيَّة ُب النَّظو العريب )ص:
(، نزىة األعْب ٕٔ –ٔٔ(، جواىر الببلغة )ص:ُٕٔ/ُفنوهنا كأفناهنا، للدُّكتور فضل حسن عباس )

   (.ِٗٓالنَّواظر )ص:

 

 اضططضبػاضرابعػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بغانػأدواتػاضظِّداءػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (ُ)أك يا كغّب كا لدل اللبس اجتنب          اين ككا ٤بن ندبدَّ ػمز للػكا٥ب      
فإف كاف  ؛ا أك غّبهال ٱبلو ا٤بنادل من أف يكوف مندكبن " : قاؿ ابن عقيل

فإف كاف  ،اأك قريبن  ،ىيا أك ُب حكم البعيد كالنائم كالساغّب مندكب فإما أف يكوف بعيدن 
 :ا فلوكإف كاف قريبن  (،ىيا)ك (آ)ك (أم)ك (يا) :ا أك ُب حكمو فلو من حركؼ النداءبعيدن 
 (،كا) :أك ا٤بتوجع منو فلو ا٤بتفجع عليوكىو  ،اكإف كاف مندكبن  ،أقبل :٫بو أزيد ،ا٥بمزة
ف التبس تعينت فإ ،ا عند عدـ التباسو بغّب ا٤بندكبأيضن  (يا)ك ،كازيداه ككاظهراه :٫بو
 .(ِ)("يا)كامتنعت  (كا)

 .(كىا)، (ىىيىا)، (أىيىا)، (آم)، (آ)، (يىا)، (أىمٍ )، (أى ): ٜباف داءالنّْ  أدكاتف
اء (أىمٍ ك) [ أى ا٥بمزة ]  أمَّا  .القريب فلًندى
 .البعيد فلنداء (آك) (ىىيىا) ك (أىيىا) كأٌما
ػ لنػػداء البعيػد حقيقػةن  حػرؼ (يػا) اكأٌمػ ك٥بػػذا  ،ثػر أحرفػو اسػتعماالن كىػػي أك ا،أك حكمن
ْغززصِْض حمس [،ُُٓألعػػراؼ:]ا ىجسَرّبِ اْؽفِززْص َِل حمس: ر عنػػد ا٢بػذؼ سػػواىا ٫بػوال يقػدَّ 

َ
ُٔظززُؿ أ  ىجسيُ

 .  (ّ)ّٔا إالها تي ها كأيػَّ كأيُّ  ،كال ينادل اسم اهلل  [،ِٗيوسف:]
 بػو يهتػف صػوت، البعيػد لنداء أصلو ُب كضع حرؼ (يا)ك" : قاؿ الز٨َّبشرمُّ 

 سػػها مػن منػاداة ُب اسػتعمل ٍبَّ ، (ا٥بمػزة)ك (أم) فلػو القريػب نػداء اكأمَّػ. يناديػو ٗبػن جػلالرَّ 
 أكيػػدللتَّ  فػػذل  ا٤بفػػاطن القريػػب بػػو نػػودم فػػإذا، بعػػد مػػن زلةػمنػػ لػػو زيبلػتنػػ قػػرب كإف كغفػػل
   .(ْ)ا"جدِّ  بو معِبّّ  يتلوه الذم ا٣بطاب بأفَّ  ا٤بؤذف

                                                

 (.ْٗ)ص: ألفية ابن مال  (ُ)
 (.ِٔٓ/ّ) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال  (ِ)
(، مغِب اللَّبيب ٕٗٗر: الكليَّات )ص:(، كانظْْٓ/ْ(، الربىاف ُب علـو القرآف )ِٕٓ/ ُ( انظر: اإلتقاف )ّ)

(، القاموس َُِٔ/ِ(، كا٤بعجم الوسيط، باب )الياء( )ٓٓٓ/َْ(، كانظر: تاج العركس )ْٖٖ)ص:
 (.ُْٖٕ/ُاحمليط  )

(، كانظر أيضنا استعماؿ حرؼ النّْداء ُب )األساليب اإلنشائيَّة ُب النَّظو العريب( ِِْ/ُالكشاؼ ) (ْ)
 (. ُّٕ –ُّٔ)ص:
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يَة حمس ،(ُ)[ِٓالنمػل:] ىجسأال ية اظجسواحمس :نبيو فتدخل على الفعل كا٢بػرؼ ٫بػوكترد للتَّ  
ٔنَ  ٍُ ِِْٔم َحْػيَ  .-كسيأٌب بياف ذل -... (ِ)[ِٔيػس:] ىجسحَلَْخ كَ
ػػػػعي  ا٤بنػػػػدكبي  ّٔػػػػا يػينىػػػادىل الػػػػٍب ىػػػػيى ، كالنُّدبػػػػة ٍدبػػػػةللنُّ  (كىا) كتيٍسػػػتػىعىمل  ،(ّ)يػػػػوعل اٍلميتىفجَّ

، ٫بو مػا جػاء مػن تفسػّب ا٢بقيقي داءبالنّْ  االلتباسً  أىٍمنً  عند (يىا) اأيضن  النٍُّدبة ُب كتيٍستػىٍعمىلي 
ُٔظزَؿ حمس: لقولػو  َظزَى لََعَ يُ

َ
،    ٧بذكفػة كا٥بػاء الندبػة ألػف األلػفأف  [ْٖيوسػف:] ىجسيَة أ

 .-موضعوكسيأٌب بياف ذل  ُب -
 

ػ:داءاضظِّػأدواتػادتططالػسؽػاضبضغغػتصرُّفػثاظًغا:
 ييريػػدي  ٤بعػػُبن  البعيػػد، ّٔػػا فينػػادم للقريػػب الػػٍب داءالنّْػػ أدكات البليػػغ يسػػتعملي  قػػد - ُ"
ػػده ُب البعيػػد ىػػذا أفَّ  ًإٔبى  اإًلشػػارىة ييريػػدى  كػػأف إليػػو، اإًلشػػارة  كنفسػػو قبلػػو إٔب قريػػب ىػػو جىسى
 كسػػػػػرعة كانتباىػػػػو ٠بعػػػػو ةلشػػػػدَّ  وأنَّػػػػ إٔب اإًلشػػػػارة يريػػػػد ككػػػػأف ا٤بسػػػػتمر، رهتصػػػػوُّ  ُب حاضػػػػر
 .يدالبع نداءً  بأدكات ينادل أف ٰبتاج ال فهو قريب، كأنٌو استجابتو،
 ييريػػدي  ٤بعػػُب القريػػب، ّٔػػا فينػػادم للبعيػػد الػػٍب داءالنّْػػ أدكات البليػػغ يىٍسػػتػىٍعًملي  كقػػد - ِ
 ٗبثابػة مقامػو كبعػد زلتوػمنػ الرتفػاع فهػو ا٤بقػاـ، عػإب زلةػا٤بنػ رفيػع أنٌو ييريدى  كأفٍ  إليو، اإًلشارة
 يريػد ككػأىفٍ . للبعيػد الػٍب داءالنّْػ بأدكات يػينىادىل أفٍ  بو ئقفالبلَّ  جسده، ُب األعلى إٔب البعيد
 ئقفػالبلَّ  جسػده، ُب األسػفل إٔب البعيػد ٗبثابػة زلتوػمنػ ال٫بطػاط فهو جدا، زلةػا٤بن ميٍنظىطُّ  أنَّو

                                                

،.. كقيل: قرأ ابن عباس كعبد الرَّٞبن السلمي كا٢بسن كأبو جعفر كٞبيد ىجسأال يَة اْظُجسواحمسالكسائي:  ( قرأُ)
(، ِٕٓ –ِٔٓ/ُ. انظر: حجَّة القراءات )–كسيأٌب بياف ذل  مفصَّبل- ىجسأال يَة اْظُجسواحمساألعرج: 
معاين القرآف، (، ّّٓ/ِ(، إبراز ا٤بعاين من حرز األماين )ِّٔ(، اإلٙباؼ )ص:ّّٕ/ِالنَّشر )
تفسّب ابن جزم (، ُِٖ/ٔ(، تفسّب أيب السُّعود )َْٓ/ُ(، احملرَّر الوجيز )ُِٔ/ٓللنَّظاس )

 (.ِٕٓ/ُ(، اإلتقاف )ّّٓ/ِمشكل إعراب القرآف، ٤بكي )(، ُْٓ/ْ)، فتح القدير (َُُ/ِ)
 (. ِٕٓ/ُ( انظر: اإلتقاف )ِ)
ده بالندبة، كإ٭با أصلها للنُّدبة، كىي من ا٢بركؼ الٍب ( تقع )كا( ُب الندبة، كفيما مددت بو صوت ، كما ٛبّ)

تنبو ّٔا ا٤بدعو كػ: )يا(، ك)أيا(، ك)ىيا(، ك)أم(، ك)ألف االستفهاـ(. انظر: ا٤بقتضب، للمربد 
(ْ/ِّّ  .) 
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 طلىبًػو، كشػٌدةً  تػىلىهًُّفػوً  حىالػةً  عػن عبػّبى التَّ  ييرًيػدى  ككػأف. للبعيػد الػٍب داءً النّْػ بػأدىكاتً  يػينىػادل أف بو
 ٤بػػا للبعيػػد الػػٍب داءالنّْػػ أدكات فيسػػتعمل داء،النّْػػ ُب صػػوتو ٲبػػدُّ  الػػذم ا٤بسػػتغي  ٗبثابػػة فهػػو
 مػػن فيهػا ٤بػا للبعيػد الػٍب داءالنّْػ أدكات فيسػتعمل. معػو فسالػنَّ  كىطيػوؿ الٌصػٍوت مػدّْ  مػن فيهػا
 مسػتعد   غػّب أك ىنالػذّْ  شػارد غافػل ا٤بنػادىل أفَّ  يريػد ككػأف. معػو فسالػنَّ  كىطيوؿ ٍوتالصَّ  مدّْ 

 .البعيد بةٗبثا فهو لبلستجابة
 البلغػػػاء لػػػدل فييٍسػػػتػىٍعمىلي  لػػػو، ا٤بوضػػػوع األصػػػليّْ  ا٤بعػػػُب عػػػن داءالنّْػػػ ٱبػػػرج كقػػػد  - ّ
ػػػمي  األغػػػراضي  كىػػػذه ،داءالنّْػػػ غػػػّب أٍخػػػرل أغػػػراضو  ُب كغػػّبىم  قػػػرائن أك ا٢بػػػاؿ قػػػرائن مػػػن تػيٍفهى
ػػةو  فكػػلُّ  ا٤بقػػاؿ،  بطريقػػةو  مػػا بنػػداء عنهػػا عبػػّبالتَّ  إٔب اإًلنسػػاف تىػػٍدفىعي  مشػػاًعرى  ذات نفسػػيَّةو  حىرىكى
 .مكركىا عنو يدفع أك مأموالن  أك امرجوِّ  لو ٰبقق داءالنّْ  ىذا بأفَّ  يشعر ٓب كلو ة،تلقائيَّ 

ػػػ أك ،ـوكاللَّػػػػ ٍجػػػرالزَّ  ُب داءالنّْػػػ يسػػػتعمل كػػػأف ػػػ رالتظسُّ  أك دـكالنَّػػػػ فجػػػعكالتَّ  فكالتأسُّ
 كبػػ ّْ  ذكرالتَّػػ أك مػػِب،التَّ  أك جػػاء،الرَّ  كانقطػػاع اليػػأس أك االسػػتغاثة، أك اإًلغػػراء، أك النٍُّدبػػة،
 .(ُ)"ذل  غّب إٔب عجب،التَّ  أك ،االختصاص أك ضجر،التَّ  أك األحزاف،

ػػػػط البعػػػػد  كقػػػػد خصَّػػػػت )يػػػػا( مػػػػن بػػػػْب حػػػػركؼ النّْػػػػداء بكوهنػػػػا لنػػػػداء البعيػػػػد ا٤بتوسّْ
، كمػن (ِ)الصَّػبافي ُب )حاشػيتو علػى األمشػوين( :فظسب، كقد ذكر ذل  على سػبيل ا٤بثػاؿ

كسػػػيأٌب  .(ّ) األسػػػتاذ الػػػدُّكتور إبػػػراىيم خليفػػػة شػػػيخ ا٤بفسػػػرين ين ا٤بعاصػػػرينا٤بتػػػأخّْر 
مػػن  ا٣بطػػاب القػػرآينشػػرح كبيػػاف ذلػػ ، ككػػذل  مػػا يتعلَّػػق بػػأدكات النّْػػداء، كا٤بسػػتخدـ ُب 

.  ىذه األدكات شرحنا ٙبليليِّا كمفصَّبلن
                               

 
 
ػ

                                                

 (. ُِْ–َِْ/ُ( الببلغة العربيَّة، للميداين  )ُ)
 (.  ِّٓ/ْتضب، للمربد )(، كانظر: ا٤بقُّْ/ّ( حاشية الصَّباف على شرح األمشوين )ِ)
 (.َُٔ( تفسّب سورة النّْساء )ص: ّ)
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ا ا٤بطلػػب أفَّ القػػرآف الكػػرمي ٓب يسػػتعمل مػػن أدكات النّْػػػداء ُب كأكَّؿ مػػا يتقػػرَّر ُب ىػػذ
مػا كػاف مػن دعػول مػن ادَّعػى أفَّ  اللهػمَّ إالَّ  ،(ُ)نداءاتو العديدة كمواضعو الكثػّبة غػّب )يػا(
ٌَ حمس :(ِ)ا٥بمزة ُب قراءة من قرأ، كىي قػراءة سػبعيَّة

َ
َٔ كَةٌُِخ آَُةَء اليٍّيِْو َظزةِجسً أ ُْ زَْ  ًٍ ِ  ىجسةا َوكَةن

  بالتَّخفيف، كزعم أفَّ ا٥بمزة حرؼ نداء، كتقدير الكبلـ: يا من ىو قانت...اْب.[ ٗزمر:ال]

                                                

ُـّ الباب، كزعم بعضهم أهنا اسم فعل، معناىا: أنادم، كسيأٌب رد ىذا الزعم. كعلى  ُ) (  )يا( حرؼ نداء، كىي أ
البعيد كثرة كقوع النّْداء ُب القرآف ٓب يقع نداءه إال ّٔا، كىي أعمُّ حركؼ النّْداء؛ إذ ينادم ّٔا القريب ك 

ْغصِْض حمسكا٤بستغاث كا٤بندكب. كقد ٙبذؼ ٫بو: 
َ
ُٔظُؿ أ (، ُْْ/ُانظر: الدر ا٤بصوف ) [.ِٗ]يوسف: ىجسُي

(. كعلى كثرة كقوع النّْداء ُب القرآف ٓب يقع نداء إال ّٔا. ّْ/ِ(، ٮبع ا٥بوامع )َْٔ/ُتفسّب ابن عادؿ )
سّب غريب القرآف، لشهاب الدين (، التبياف ُب تفَْٔ/ُ(، ابن عادؿ )ُِّ/ُانظر: البظر احمليط )

ك)يا( أعم حركؼ النداء؛ ألهنا أـ الباب؛ فإهنا تدخل ُب كل  (.ٓٔأٞبد بن ٧بمَّد ا٥بائم ا٤بصرم )ص:
نداء خالص من الندبة كاالستغاثة، أك مصظوبة ّٔما؛ ألهنا أندل حركؼ النداء كأنفذىاػ فهي حرؼ كضع 

أم: أهنا لنداء البعيد حقيقة أك  لقريب لغرض ببلغي،تعمل ُب نداء اُب أصلو لنداء البعيد، كقد تس
ا، أم: إشارة إٕب أف الكبلـ الذم يلقي أك نفس الدعاء معتُب بو  حكما، كقد ينادل ّٔا القريب توكيدن

منزلة الغافل؛ لكونو ٓب يػأت باألكمل ا٤بناسب. ككفى بالغفلة  -كإف كاف متنبهنا لذل -حٌب نزؿ القريب 
ا. كقد ينادم ّٔ ا يرجي لنوائب. حاشية األمّب على مغِب اللبيب بعدن ا القريب؛ لبعده رفعة ٫بو: يا عظيمن

كاالسم ا٤بستغاث، كأيها كأيتها  ،عند ا٢بذؼ سول الياء، كال ينادم اسم اهلل  يقدر (. فبلُْ/ِ)
 إال ّٔا.

ٌٍَّحمس( قرأ عاصم كأبو عمرك كابن عامر كالكسائيُّ: ِ) دة ا٤بيم. كقرأ ابن ك ىجسأ ٌََحمسثّب كنافع كٞبزة: مشدَّ خفيفة  ىجسأ
(. كُب )زاد ا٤بسّب(: "قرأ ابن كثّب كنافع كٞبزة كأبو جعفر كا٤بفضل عن ُٔٓ/ُا٤بيم. السَّبعة ُب القراءات )
ٌََحمسعاصم كزيد عن يعقوب  فمعناىا: أىذا  =. كقرأ الباقوف بالتَّشديد، فأمَّا ا٤بشدَّدة-بالتَّخفيف-  ىجسأ

 

 اضططضبػاضخاطسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أداةػاضظِّداءػاضطدتخدطظػسؽػاضػرآنػاضصرغمػػػ
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فهنػػاؾ مػػن ادَّعػػى أفَّ القػػرآف اسػػتعمل أداةن أخػػرل غػػّب )يػػا( ك٤بػػرَّة كاحػػدةو ُب نداءاتػػو. 
ززحمسكىػي )ا٥بمػػزة( ا٤بوضػوعة لنػػداء القريػب ُب قػػراءة:  ٌَ
َ
 كػػأفَّ اهلل   .-بػػالتَّخفيف- ىجسَْ أ

ْو يَْعَذِٔي حمسفيػقوؿ لو: )يا من ىػو قانػت(.. و ينادم نبػيَّ  َْ زَٔن اذليكُْو  ٍُ ََ َحْػيَ
زٔنَ اذليوَ  ٍُ اْب. لكػنَّ الصَّػظيح أفَّ ا٥بمػزة ىنػا ليسػت ٮبػزةى نػداء، كإ٭بػا [..ٗالزمػر:] ىجسََ ال َحْػيَ

ىػػي ٮبػػزة االسػػتفهاـ احملذكفػػة ا٤بعػػادؿ، كىػػو مػػا رجَّظػػو األسػػتاذ الػػدُّكتور إبػػراىيم خليفػػة ُب 
؛ كذلػػػ  ألفَّ ٮبػػػزة االسػػػتفهاـ ٙبتػػػاج إٔب ٝبلػػػة مفيػػػدة يسػػػتفهم (ُ)فسػػػّبه لسػػػورة النّْسػػػاء()ت

ػػػد ُب  : )أ٧بمَّ عنهػػا سػػواء كانػػت ا٠بيَّػػة أك فعليَّػػة، ا٤بهػػػمُّ أف تػػدخل علػػى ٝبلػػة، فنقػػوؿ مػػثبلن
ار؟(، كنقوؿ: )أقاـ ٧بمَّد؟( مثبل، كٮبزة االسػتفهاـ كثػّبنا مػا يكػوف ٥بػا معػادؿه ُب الػذّْك ر  الدَّ
ػػد أـ ٓب يقػػم؟(. كقػػد ٰبػػذؼ ىػػذا ا٤بعػػادؿ، كيكػػوف مطويِّػػا ُب الضَّػػمّب.  كقولنػػا: )أقػػاـ ٧بمَّ
ػػد؟( كيكػػوف ُب ضػػمّب ا٤بخاطػػب مػػا ىػػو ٧بػػذكؼ، يعػػِب: )أـ ٓب  فعنػػدما نقػػوؿ: )أقػػاـ ٧بمَّ
يقػػم(. كأحياننػػا ٰبكػػم بوجػػوب أف يكػػوف ىنػػاؾ شػػيءه ٧بػػذكؼ، كذلػػ  عنػػدما نػػرل ا٥بمػػزة 

ٌَ حمس: فيدة. فقوؿ اهلل دخلت على ما ليس ٝبلة م
َ
َٔ كَةُِزٌخ آَُزةَء اليٍّيْزِو َظزةِجسً أ ُْ ا َْ 

 ًٍ ِ ْو يَْعَذِٔي آلة ََيَْشُر اَوكَةن َْ َٔن وَ اذليِرَصةَ َويَصُْجٔ رَْْحََح َربِِّّ كُْو  ٍُ زٔنَ اذليزََ َحْػيَ ٍُ  ىجسََ ال َحْػيَ
ٌَ حمس :فإفَّ ا٥بمػزة ُب قولػو  [.ٗالزمػر:]

َ
َٔ كَةٌُِخ آَُزةَء اليٍّيْزأ ُْ ىػي ٮبػزة االسػتفهاـ  ىجس...وِ َْ 

 ٧بذكفة ا٤بعادؿ..

                                                                                                                                 

ٌٍَّحمسنت؟ كاألصل ُب الذم ذكرنا خّبه أمن ىو قا= : )أـ من( فأدغمت ا٤بيم ُب ا٤بيم. كأمَّا ا٤بخفَّفة ىجسأ
( فسَّرىا ُْٔ/ِ)معاين القرآف(، )  أحدىا: أهنا ٗبعُب النّْداء، قاؿ الفرَّاء ففي تقديرىا ثبلثة أكجو:

، الذين قرؤكا ّٔا فقالوا: )يا من ىو قانت( كىو كجو حسن، كالعرب تدعو باأللف كما تدعوا بياء
فيقولوف: )يا زيد أقبل( ك)أزيد أقبل(، فيكوف ا٤بعُب: أنَّو ذكر النَّاسي الكافر، ٍبَّ قصَّ قصَّة الصَّاّب بالنّْداء 
كما تقوؿ: )فبلفه ال يصـو كال يصلي، فيا من يصـو أبشر(. كالثَّاين أفَّ تقديرىا: )أمن ىو قانت كمن 

(، معاين القرآف، َُ/ْأندادنا". زاد ا٤بسّب )  ليس بقانت(، كالثَّال : )أمن ىو قانت كمن جعل هلل
(، كسآٌب ُٖٓ–ُٕٓ/ٔ(، معاين القرآف، للنَّظاس )ِٗٔ/ٔ(، )ِْٕ/ٔ(، نظم الدرر )ُْٔ/ِللفرَّاء )

 على بياف كٙبقيق ما يَبجَّح من ىذه األقواؿ..    
 (.ٕٗ –ٔٗ( انظر: تفسّب سورة النّْساء  )ص:ُ)
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كبعد ىذا التَّمهيد أعرض ٙبقيق ىذه ا٤بسػألة لبيػاف أف القػرآف الكػرمي ٓب يسػتعمل ُب 
 نداءاتو ا٤بتعدّْدة من حركؼ النّْداء سول حرؼ النّْداء: )يا(، كبياف ا٢بكمة من ذل .

زحمسفقد جاء ُب )الفريػد(: "قػرئ:  ٌَ
َ
دخػاؿ ٮبػزة االسػتفهاـ علػى إ -بػالتَّخفيف- ىجسَْ أ

َٔ كَةُِزٌخ حمسعلى )مىػٍن(، ك)مىػٍن( موصػوؿ ُب موضػع رفػع باالبتػداء،  ز صػلة صػلتو، كا٣بػرب  ىجسُْ
صػػفتو كيػػت ككيػػت خػػّب أـ مػػن ىػػو جاحػػد(، كدؿَّ علػػى  الػػذمكا٤بعػػادؿ ٧بػػذكفاف، أم: )

ززْو يَْعززَذِٔيحمس :الكػػبلـ شػػيئاف: جػػرل ذكػػر الكػػافر قبلػػو، كقولػػو  َْ اآليػػة.  ىجس...كُززْو 
: ا٥بمػػػزة للنّْػػػدء، كٗبعػػػُب )يػػػا(، أم: )يػػػا مػػػن نعتػػػو كيػػػت ككيػػػت: أبشػػػر فإنَّػػػ  مػػػن (ُ)كقيػػػل

أصػػظاب ا١بنَّػػة(. كأنكػػر علػػى ىػػذا بأنَّػػػو ال كجػػو للنّْػػداء ىنػػا؛ ألفَّ ىػػذا ُب موضػػع معادلػػػة 
( عليػػو )أىـٍ مىػػٍن(، ك)مىػػٍن( موصػػوؿ  لداللػػة مػػا قبلػػو كمػػا بعػػده. كبالتَّشػػديد علػػى إدخػػاؿ )أـى

: أـ (ِ)ملة ا٤بعادلة لػ: )أـ( مػع )خػّب( كبلٮبػا ٧بػذكؼ، أم: أيهمػا. كقيػلأيضنا مبتدأ، كا١ب
 .     (ّ)أم: بل أمن ىو قانت آناء الليل ككمن ىو بضده.." منقطعة،

َٔ كَةٌُِخ حمسموصػػولة مبتػدأ، ك ىجسَْ ٌَ حمسكتوضيح ذل  أف نقوؿ: ا٥بمزة لبلستفهاـ، ك  ىجسُْ
لبلستفهاـ؛ ألنَّو ال يصػحُّ  ىجسَْ ٌَ حمسكوف مبتدأ كخرب، كا١بملة صلة ا٤بوصوؿ. كال يصحُّ أف ت

. فعنػػدما ٪بعػػل (ْ)دخػػوؿ ٮبػػزة االسػػتفهاـ عليهػػا؛ ألفَّ االسػػتفهاـ ال يػػدخل علػػى اسػػتفهاـ
ا٥بمػػزة لبلسػػتفهاـ فا١بملػػة ٓب تػػتم بعػػد. كيلػػـز أف يكػػوف ا٣بػػرب شػػيئنا ٧بػػذكفنا؛ ألنَّػػو ال يوجػػد 

                                                

(، البظر ٗ–ٖ/ٔ(. انظر ذل  مفصَّبلن ُب )الدُّر ا٤بصوف( )ُْٔ/ِالقرآف( )ُب )معاين   ( قالو الفرَّاءُ)
(، التَّظرير كالتَّنوير ِْٔ/ِّ(، ركح ا٤بعاين )ِْٖ/ُٔ(، تفسّب ابن عادؿ )ُٖٗ/ٗاحمليط )

-َِٔ/ُ(، حجَّة القراءات )ْْٓ/ْ(، الربىاف ُب علـو القرآف )ِْٕ/ُ(، اإلتقاف )ّْٓ/ِّ)
ُِٔ.)    

(، الدر ّْٔ/ِّ(، التَّظرير كالتَّنوير )ُٖٓ –ُٕٓ/ٔ(، معاين القرآف، للنَّظاس )ِّٗ/ُٓ( القرطيب )ِ)
(، ِْٔ/ِّ(، ركح ا٤بعاين )ُِٓ/ّ(، السّْراج ا٤بنّب )ّْٖ/ُٔ(، تفسّب ابن عادؿ )ٗ–ٖ/ٔا٤بصوف )

 (.ُِْ/ِالتّْبياف ُب إعراب القرآف )
(، البيضاكم ّْٕ/ْ، للزجاج )معاين القرآف كإعرابو ، كانظر:(ُٖٔ–ُٖٓ/ْ( الفريد، بقليل من التَّصرُّؼ )ّ)

 تفسّب اإلٯبي(، ُٗٓ/ْ) فتح القدير (،ّْٓ/ّ(، السراج ا٤بنّب )ّْٖ/ُٔ(، ابن عادؿ )ّٖ/ٓ)
(ّ/ْٗٓ.) 

 (. ُّٔ/ِ( انظر: مشكل إعراب القرآف )ْ)
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فيػد فػبل ٰبسػن السُّػكوت عليػو، ، كمػا داـ غػّب م(ُ)كػاف الكػبلـ غػّب مفيػد  إالجزء ٝبلػة، ك 
 كال يصحُّ ُب نظر البلغاء كالنَّظويْب.

: كمن ليس على ىذه الصّْفة، كا٤بعػُب:  ٌَ حمسفا٣برب ٧بذكؼ قطعنا، تقديره مثبلن
َ
َٔ أ ز ُْ  َْ

كمػن ىػو علػى مضػادًَّة تلػ  الصّْػفة أك كأنػتى أيُّهػا النَّاسػي..، كيقػدَّر ا٣بػرب  ىجس..كَةٌُِخ آَُةءَ 
تقوؿ: إفَّ اإلنساف إذا أنعم عليو ٍبَّ مسَّو ضره دعػا ربَّػو منيبنػا إليػو،  الٍبابقة ٗبعونة اآلية السَّ 
شػركاء،  نعمةن منو نسي ما كاف يدعو إليػو مػن قبػل، كجعػل هلل  كإذا خوَّلو اهلل 

ِِحجً ِإَوَذا َمطٍّ ا ِ حمس :قػاؿ اهلل  ٌُ  ُّ سَلُ نَْعةَن ُُضٌّ َدشَل َربٍّ ٍّٔ ًٍّ إَِذا َر ة  ة إحَِلِّْ ُث ٌَ ُّ نَِِسَ  ٌِِْ ًح  ٍَ ُِْػ
َُْسادً 
َ
ِ خ َْ َرجُْو وََجَػَو َّلِلٍّ ٌِ ذٍّْع ثُِسْفصَِك كَيِيال إٍُِّزَم َاَن يَْسُغٔ إحَِلِّْ  ٍَ َْ َظِِييِِّ كُْو َت ا حِلُِظوٍّ َخ

ْصززَدةِب اجلٍّززةرِ 
َ
َْ أ فعنػػدما نقػػدّْر ا٣بػرب: أمػػن ىػػو قانػت كالنَّاسػػي لنعمػػة ربّْػػو  [،ٖالزمػر:] ىجسٌِزز
ذٍّْع ثُِسْفصِكَ حمس :لو أندادنا ليضلَّ عن سبيلو أـ الكافر ا٤بخاطب بقولو ا١باعل  ٍَ  ىجسكُْو َت

 أـ من ليس كذل ؟.   
ليل على أهنا ٮبزة استفهاـ أفَّ خػّب تفسػّب للقػرآف مػا كػاف تفسػّبنا بػالقرآف نفسػو  كالدَّ

َْ حمس :فقولو  ز ٌٍّ
َ
ا٤بعينػة  ، فػإفَّ )أـ( ال تكػوف حػرؼ نػداء، فػػ )أـ((ِ)ُب قػراءة حفػص ىجسأ

تفيػػػػػد اإلضػػػػػراب  الػػػػػٍبلبلسػػػػتفهاـ إمَّػػػػػا أف تكػػػػػوف: )أـ( ا٤بنقطعػػػػػة ٗبعػػػػػُب: )بػػػػل كا٥بمػػػػػزة(، ك 
تقػع عػػادة ُب معادلػة ٮبػػزة االسػػتفهاـ،  الػػٍبكاالسػتفهاـ معنػػا، أك تكػوف )أـ( ا٤بتَّصػػلة، كىػي 

                                                

برّّ كاأليادم شاىده(. كتعقَّبو ابني )كا٣برب ا١بزءي ا٤بتمُّ الفائده ***كاهللي  ُب )األلفيَّة(:  ( قاؿ ابني مال  ُ)
عقيل حي  قاؿ: "عرَّؼ ا٤بصنّْف ا٣بربى بأنَّو ا١بزءي ا٤بكمل للفائدة، كيرد عليو )الفاعل( ٫بو: )قاـ زيد(، 
فإنَّو يصدؽ على زيد أنَّو ا١بزء ا٤بتمُّ للفائدة. كقيل ُب تعريفو: إنَّو ا١بزء ا٤بنتظم منو مع ا٤ببتدأ ٝبلة، كال يرد 

التَّعريف؛ ألنَّو ال ينتظم منو مع ا٤ببتدأ ٝبلة، بل ينتظم منو مع الفعل ٝبلة، كخبلصة ىذا  عل على ىذاالفا
أنَّو عرؼ ا٣برب ٗبا يوجد فيو كُب غّبه، كالتَّعريف ينبغي أف يكوف ٨بتصِّا با٤بعرَّؼ دكف غّبه". شرح ابن 

[ قد تعقب ىػْٕٗتوَب سنة ]ا٤ب  ا٤برادمكلكن (. َِِ –َُِ/ُعقيل على ألفيَّة ابن مال  )
 جزء ا١بملة اال٠بية. :ا فيلزمو ما ذكرت، كإ٭با ا٤برادجزء الكبلـ مطلقن  :ليس مراده با١بزءابنى عقيل فقاؿ: "

 سيأتي  بياف ذل  ُب ا٤بتفرقات.ك 
 ( أم: بالتَّشديد. ِ)
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ػػػػد قػػػػاـ أ ػػػػد قػػػػاـ أـ علػػػػي؟(، أك قولنػػػػا: )أ٧بمَّ ـ أك ُب معادلػػػػة ٮبػػػػزة التَّسػػػػوية كقولنػػػػا: )أ٧بمَّ
 قعد؟(.. 

ػػػيء،  كبيػػاف ا٤بنقطعػػػة أنَّنػػػا عنػػػدما ٬بػػػرب عػػػن شػػيءو مػػػا، كبعػػػدىا نضػػػرب عػػػن ىػػػذا الشَّ
َِزة حمس :كنستفهم استفهامنا إنكاريِّػا يفيػد إنكػار مػا سػبق. كمثػاؿ ذلػ  قولػو  زة َريَْل ٌَ َو
يٌْو  َٔ ََ َزَفُصوا ـَ ِي ََّ اذلٍّ ة ثَةِغاًل َذلَِم َظ ٍَ ُٓ َِ ة ثَحْ ٌَ ْرَض َو

َ
ةَء َواأْل ٍَ ََ اجلٍّزةرِ  العٍّ ٌِز ََ َزَفُصوا  ِي لزِلٍّ

ذٍّلِزَ   27 ٍُ ْ ْم ََنَْػزُو ال
َ
ْرِض أ

َ
ََ ِِف اأْل ْفِعزِسي ٍُ ْ زةِتَةِت َال ٔا الصٍّ ٍِيُز ٔا وََغ ُِز ٌَ ََ آ ِيز ْم ََنَْػُو اذلٍّ

َ
أ

ةرِ   [.ِٖ-ِٕص:] ىجس28َاىُْفجٍّ
ػػموات كاألرض كمػػا  فالكفَّػػار ينكػػركف البعػػ ، كمقتضػػى اإلنكػػار أف يكػػوف خلػػق السَّ

ينهمػػػا بػػػاطبل كلعبنػػػا كعبثنػػػا، كأف يكػػػوف تقػػػول ا٤بتَّقػػػْب كشػػػقاكة األشػػػقياء مػػػا داـ الكػػػلُّ إٔب ب
زكاؿ، كٓب يلػػػقى أحػػػد جػػػزاءه، بػػػل رٗبػػػا كانػػػت شػػػقاكة األشػػػقياء كمعصػػػية العاصػػػْب رٗبػػػا كػػػاف 
ذل  أسعد ألصظابو من تقول ا٤بتَّقْب؛ ألنَّو عندما نتصوَّري أفَّ الشَّقيَّ قادره على أف يفعل 

 يشاء، كما ٰبلو لو من اللَّذائذ، كإف كاف على حساب كثّبو من الضُّعفاء. ما
ػػموات  كقػػد أخػػرب اهلل  أفَّ ذلػػ  منػػاؼو للظكمػػة، كقػػاؿ مػػا قػػاؿ مػػن خلػػق السَّ

 كاألرض..، كمقتضى قو٥بم بعدـ البع  أف يكوف ىذا باطل، فهذا مقتضى ظنّْهم.
ْم ََنَْػُو حمس
َ
 أم: )بل ٪بعل(. كاإلضراب نوعاف: ،ىجسأ

إضرابه إبطإبّّ: كا٤براد منو أف نبطل ما سػبق، كنػأٌب ٔبديػد يصػظّْظو. كمثػاؿ ذلػ : 
ٰبتمػػل معػُب اإلضػراب فيهػػا أف يكػوف إبطاليِّػا، كأف يكػػوف انتقاليِّػا، أمَّػا اإلبطػػإبُّ  الػٍباآليػة 

زةحمس :فإنَّػا لػو تصػوَّرنا أنَّػو إضػراب مػن قولػو  ٌَ ْرَض َو
َ
ةَء َواأل ٍَ ز َِزة العٍّ زة َريَْل ٌَ زة  َو ٍَ ُٓ َِ ثَحْ

..  ،ىجسثَةِغال  يعِب: إبطاؿ لضدّْ ما ذكر، أم: لكوف خلق السَّموات....باطبلن
كاإلضػػراب االنتقػػإبُّ، كىػػو األظهػػر. كيكػػوف االنتقػػاؿ فيػػو مػػن نفػػي أف يكػػوف خلػػق  

، أك يكوف من  ََ اجلٍّزةرِ حمسالسَّموات كاألرض باطبلن ٌِز ََ َزَفُصوا  ِي
يٌْو لزِلٍّ َٔ ..فكأنَّػو انتقػل ىجسـَ

ػليمة، أم: كق اؿ: دعنا من ىذا األمر ا٤بفركغ منو، ٍبَّ قاؿ: إنَّا سنأٌب ٗبػا تنكػره العقػوؿ السَّ
ن آمنػػػػػوا كعملػػػػػوا الصَّػػػػا٢بات كا٤بفسػػػػػدين ُب األرض، بػػػػػل أ٪بعػػػػػل ا٤بتقػػػػػْب  الػػػػػذيبػػػػل أ٪بعػػػػػل 

 كالفجار، فػ:)أـ( ٗبعُب: بل كا٥بمزة. 
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صػلة معادلػػة ٥بمػزة االسػػتفهاـ أمَّػا )أـ( فقػػد كردت منقطعػةن ٗبعػػُب: )بػل كا٥بمػػزة(، كمتَّ 
ُِٔنَ حمس :أك التَّسوية كقولو  ٌِ ًْ ال يُْؤ ُْ ًْ ُتِِْشْر َ ْم ل

َ
ًْ أ ُٓ َُْشْرَت

َ
خ
َ
ًْ أ ِٓ يْ
اٌء َغيَ َٔ  [. ٔالبقرة:] ىجسَظ

فػ )أـ( ُب قراءة حفػص لبلسػتفهاـ قطعنػا. لكػن ىػل ىػي ا٤بتَّصػلة أـ ا٤بنقطعػة ؟ ٯبػوز 
 كٯبوز.

يقوؿ: )قل ٛبتَّع بكفرؾ قليبلن أإن  مػن  اهلل  فيجوز أف نتصوَّرىا ا٤بتَّصلة، ككأفَّ 
أصظاب النار أمَّػن ىػو قانػت(. فػإذا جعلناىػا متَّصػلة فإنَّػا نقػوؿ: ٮبػزة االسػتفهاـ حػذفت 

ْصَدةِب اجلٍّةرِ حمسقبل 
َ
َْ أ ٌِ ا١باعػل  ، كيكوف التَّقدير: )يا أيُّها النَّاسي لنعمة ربّْو ىجسإٍَُِّم 

 ار أـ ىو قانت آناء الليل(. لو أندادنا أأنت من أصظاب النَّ 
)بػػل كا٥بمػػزة(، فيكػػوف التَّقػػدير: )قػػل ٛبتػػع بكفرؾ...بػػل أمػػن  :كا٤بنقطعػػة تكػػوف ٗبعػػُب

 ىو....(. 
كا٣ببلصة أفَّ )أـ( متعيّْنة لبلستفهاـ، فاألكٔب أف يفسّْر ّٔا من قرأ با٥بمزة على قػراءة 

ا إذا جعلػػت )أـ( لبلسػػتفهاـ فقػػد التَّخفيػػف حػػٌب ال ٚبتلػػف القراءتػػاف اختبلفنػػا جػػذريِّا، أمَّػػ
تطابقت القراءتاف. كخّب تفسّبو للقرآف أف يفسَّر بالقرآف نفسػو، كالقػراءة مػع أختهػا، يعػِب 

 أفَّ القراءة تفسّْر القراءة كما تفسّْر اآليةي اآلية.
كأنتقل بعد ذل  لبياف أصل ىذا ا٢برؼ )يا(، كسبب استخدامو ُب نداءات القػرآف 

 الكرمي. 
ذم بػػػدءو فػػػبل بػػػدَّ مػػػن بيػػػاف أنَّنػػػا عنػػدما نقػػػوؿ: )يػػػا( حػػػرؼ فهػػػل نقصػػػد أنَّػػػو كبػػادئ 

 حرؼ مبُب أـ حرؼ معُب؟ كما معُب ذل ؟
: -مػثبلن –يكوف ُب مبُب الكلمات. نقوؿ  الذمأمَّا حرؼي ا٤ببُب: فهو حرؼ ا٥بجاء 

(، الضَّاد مثبلن حرؼ مبُب.  )ضىرىبى
كػػذل  قولنػػا: )يػػا( حػػرؼ نػػداء، أمَّػػا قولنػػا: )ًمػػن( حػػرؼ جػػر، فهػػذا حػػرؼ معػػُب، ك 

 .  ك)أـ( حرؼ استفهاـ، ك)إٔب( حرؼ جر 
، أك يقػػػاؿ: ا٤بعػػػُب حػػػرؼ ىيسػػػمَّ  غػػػّبه ُب معػػػُب علػػػى ا٢بػػػرؼ دؿَّ  إذاكا٢باصػػػل أنَّػػػو 

 .(ٓبًٍ ) ،(ُب) ،(ىىلٍ ) :مثل بالفىٍهمً  ميستىقل   غّبً  مىٍعُب على يىديؿُّ  مىا حرؼ ا٤بعُب
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 .ما كىًلمةه  ًمنػٍهىا تػىتىأىلَّفي  الٍب ؼا٢برك  فهي ا٤ببػٍُبى  حيريكؼي  أمَّا
فيقػػػاؿ: إفَّ ابتنػػػاء ىػػػذا ا٢بػػػرؼ علػػػى حػػػرفْب أك علػػػى ثبلثػػػة أحػػػرؼ، فػػػإفَّ ا٢بػػػرؼ ُب 

 األكَّؿ حرؼ مبُب، كالثَّاين: حرؼ مبُب أيضنا. 
كمػا -أمَّا بياف ما كضع لو ىذا ا٢برؼ، فإفَّ أصل كضعو لنداء البعيد متوسّْػط البعػد 

 .-سبق
عرب لغةه حكيمة؛ كلكوهنا على ىذا النَّظػو تنػػزَّؿ ّٔػا القػرآف الكػرمي؛ كألفَّ كإفَّ لغةى ال

 النّْداء للبعيد يناسبو اختتامو ٕبرؼ مد ، من حي  كونو يساعد الصَّوت على االنطبلؽ. 
ػػد( ا٤بفػػركض أنَّػػو قريػػب فيسػػمع  كعنػػدما نبلحػػَ مػػا كضػػع للقريػػب كػػا٥بمزة ُب )أ٧بمَّ

مهمَّة حرؼ النّْداء أنَّنا ٭بيّْز ا٤بنادىل، كأنَّنا نريد منو شيئنا؛ ألنَّنػا لػو  ٗبجرد النُّطق با٠بو. فإفَّ 
ػػػدو آخػػػر، فػػػبل ٰبتػػػاج إٔب حػػػرؼ مػػػد  ينطلػػػقي بػػػو  ػػػد( فقػػػط فقػػػد نػػػتكلَّم عػػػن ٧بمَّ قلنػػػا: )٧بمَّ

للقريػػب احملبَّػػب. كنبلحػػَ أفَّ  -بفػػتحو فسػػكوف-الصَّػػوت؛ ألنَّػػو قريػػب. كقػػد كضػػعوا )أىٍم( 
سُّكوف من غّب مد ، كال يساعد ذل  الصَّوت على االنطػبلؽ، أمَّػا لػو قلػت: )أىٍم( فيها ال

، فتخػػرج (ُ))أم( ٗبػػد  فإهنػػا تصػػبح )مػػدَّ لًػػٍْب( كػػػ )شػػيء(، كٓب يصػػبح سػػاكننا سػػكوننا كػػامبلن 
بذل  عن كوهنا حرؼ نػداء. كقػد كضػعت )أم( لنػداء القريػب احملبَّػب كػأف ا٢بػرؼ األكَّؿ 

، ككػوف يشّب للقرب، كا٢برؼ الثَّ  اين يشّب للمظبَّة، فا٥بمزة للقريب، كالياء السػاكنة للظػبّْ
)يا( لنداء البعيػد يتناسػب معػو انطػبلؽ الصػوت، ككػوف البعيػد متوسّْػطى البعػد تناسػب معػو 

 ابتناء األداة على حرفْب فقط.
؛ ألفَّ زيػػادة ا٤ببػػُب تػػدؿُّ علػػى (ِ)أمَّػػا شػػديد البعػػد فػػأكثر مػػن حػػرفْب كػػػ )أيػػا( ك)ىيػػا(

ادة ا٤بعُب غالبنا، فػإف فاتػو ا٢برفػاف األكليػاف فلػن يفوتػو انطػبلؽ الصَّػوت با٤بػدّْ، فكػأين أٌب زي

                                                

، بيت، صيف. ك٠بّْي )ٗبدّْ اللْب(؛ ( )مد اللّْْب( ىو مد الواك كالياء السَّاكنتْب ا٤بفتوح ما قبلهما، مثل: خوؼُ)
 ألفَّ ُب النُّطق بو سهولة كلْب. 

( كُب )ا٤بقتضب(: "كأما )أيا(، ك)ىيا( فبل يكوناف إال للنَّائم، كا٤بستثقل، كا٤بَباخي عن ؛ ألهنما ٤بدّْ الصوت". ِ)
 (.ِّٓ/ْا٤بقتضب )
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 الػذملو ُب  أكَّؿ األمر ٗبا ٲبكن أف يسمعو، فإف فاتو ٠باعو ال يفوتو ٠باع ا٢بػرؼ األخػّب 
 ينطلق بو الصَّوت لكونو حرؼ مدّْ. كا٤بوضوع لو )يا( بعيد متوسّْط البعد. 

 .-كما تقدـ- ءت ٢باجة ا٤بخاطىبْب بعضهم لبعضكاللُّغة جا
كاألصػػل عنػػدما تضػػع اللُّغػػة كلمػػةن إلفػػادة معػػُب مػػن ا٤بعػػاين أف تضػػعها ألكَّؿ حاجػػة  

كاألصػل أف  .اإلنساف ا٤بخاطىب، فأكَّؿ ما ٰبتاج اإلنساف إٔب التَّعامل مػع الكػوف احملػيط بػو
ا مػن النَّػاس فقػط ُب بيئتػو، يكوف ذل  الوضع للظاجات احملسَّة. كلنفَبض أف معنا  ك  احدن

فعنػػدما نريػػد أف يصػػبح بيننػػا كبينػػو تفػػاىم، كلنفػػَبض أنَّنػػا ٬بػػاؼ عليػػو مػػن حيػػوافو مفػػَبسو 
كاقفو أمامنا فإننا نشّب لو ٗبا يفيد االبتعاد عنو، كعندما نشّب لو بذل  إ٭بػا نشػّب لػو علػى 

ن ب ال يرل إشارتنا يفهػم مػشيءو ٧بسوس، فإنَّنا نضع للظيواف ا٠بنا ٕبي  لو كاف ا٤بخاطى 
: أسػده. فأسػد؛  ذم أمامو حيوافه مفَبس، أك السنضعها أفَّ ال الٍبالكلمة  ذم سػيأتيو مػثبلن

لتنبو ا٤بخاطىب، فاصطلظنا أفَّ ا٢بيواف ا٤بفَبس )أسد( فعندما أقوؿ: )أسد( ينظػر إٔب ىػذا 
 . -كما تقدـ– ا٢بيواف

فنقػوؿ لػو: )ماء(..فاألصػلي ُب . ال ٯبػديركيػو ك  -مػثبلن -كنرل ىذا اإلنساف يريد مػاءن 
األكضػػػػػاع أهنػػػػػا للمظسوسػػػػػات، ٍبَّ بعػػػػػد أف نضػػػػػع مػػػػػا نضػػػػػع للمظسوسػػػػػات نَبقػػػػػى منهػػػػػا 
صػل للمعنويَّات بعدما نتخطَّى ا٢باجات األكَّليَّة ُب الكوف احملسّْ ا٤بشاىد؛ فلػذل  فػإفَّ األ

ػػػ ا٤بوضػػػوع لػػػو. كىػػػذا  ا يقػػػاس با٤بسػػػافة ا٢بسػػػيَّة كغػػػّبه مػػػنُب البعػػػد كالقػػػرب أف يكػػػوف ٧بسِّ
 لسببْب:؛ بالنّْسبة لنداءات القرآف غّب قائم

َََّّّبل الخَََّّّا    :األوَّل : كىػػػو أنَّنػػا ٪بػػػد أف كثػػػّبنا مػػػن نػػػداءات القػػػرآف بػػػْب ا٣بػػػالق السَّ
أك العكػػػس.  -بكسػػػر الػػداؿ ا٤بهملػػػة–كا٤بخلػػوؽ، سػػػواء كػػاف الطَّػػػرؼ ا٣بػػػالق ىػػو ا٤بنػػػاًدم 

؛ ألفَّ ا٣بالق كمثل ىذا النّْداء يبلحَ فيو عدـ صلوح ا٤ب  سافة ا٢بسيَّة عقبلن كال نقبلن
ػػا ٔبسػػم، كلػػيس مػػادَّة،  ،كىػػو أحػػد الطَّػػرفْب لػػيس جسػػمنا كال تعقػػل ا٤بسػػافة كال عرضنػػا قائمن

 بْب جسمْب.  ا٢بسيَّة إالَّ 
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، كا٤بكػػاف كا٤بسػػافة لػػيس  القػػرآف ال ييعػػُب إالَّ  :السَََّّّبل العََّّام   :الثَََّّّاني ػػات أصػػبلن با٤بهمَّ
ػػات د مػػن ا٤بهمَّ ؛ كلػػذل  ٪بػػد القػػرآف الكػػرمي عنػػدما يسػػوؽي القصػػص ال يػػأٌب با٤بكػػاًف احملػػدَّ
 بالضَّبط.
: أيػػػن كػػاف نػػػوح      ال يقػػوؿ؛ ألنَّػػػو لػػػيس  ؟أيػػن كػػػاف داكد  ؟فمػػثبلن
يشػػػػكّْلي ا٢بىػػػػدث، كلػػػػيس اسػػػػم  الػػػػذميشػػػػكّْلي ا٢بىػػػػدث، كلػػػػيس الزَّمػػػػافي ىػػػػو  الػػػػذما٤بكػػػػاف 

ح حػٌبَّ بػذكر اسػم الشَّػخص، فيقػوؿ: )فرعػوف( الشَّخص يشكّْلي ا٢بىدث؛ كلػذل  ال يصػرَّ 
. القػرآف ال  ، كىو لقبه لكلّْ ملوؾ )مصر( القدماء، ك)تػيبَّع( لكلّْ ملوؾ )اليمن( مػثبلن مثبلن

قيقػػػة ال دخػػػل لػػػو ُب تشػػػكيل  إالييعػػػِب  ػػػات، فتظديػػػد ا٤بكػػػاف فضػػػبلن عػػػن ا٤بسػػػافة الدَّ با٤بهمَّ
ا  ػػػػدن سػػػػينادم الكفَّػػػػار كمػػػػا يقػػػػوؿ اهلل   ا٢بػػػػدث. فعنػػػػدما أتصػػػػوَّر مػػػػثبلن أفَّ ٧بمَّ

  : زة اىَْنـِزُصونَ حمسلػو مػثبلن َٓ حَّ
َ
ا  [،ُالكػافركف:] ىجسكُزْو يَزة خ  صػظيح أف ٧بمَّػدن

ا  ػػػػػػدن ػػػػػػار أجسػػػػػػاـ ٧بسوسػػػػػػة، كلكػػػػػػن مػػػػػػا قيمػػػػػػة أف يقػػػػػػاؿ: إفَّ ٧بمَّ جسػػػػػػم ٧بسػػػػػػوس، كالكفَّ
  ن يناديهم مسافة كذا؟ فمػا قيمػة ىػذا الذيكىو ينادم كاف بينو كبْب الكفَّار

ػػا كػػاف مبلحظػػة ا٤بكػػاف ا٢بسػػيّْ شػػيءه يسػػقط مػػن قصػػد القػػرآف؛ حػػٌب  ييعػػُب بػػو القػػرآف؟ فلمَّ
ألنَّػو ال صػلة لػو بتشػكيل األحػداث، كالقػرآف إ٭بػا يعػُب ٗبػوطن العػربة كا٢بكمػة، ككػػذل  ُب 

 بْب ا٤بخلوؽ كا٤بخلوؽ ال يبلحَ ا٤بسافة ا٢بسيَّة.  الٍبالنّْداءات 
ا جاءت موضوعة أصبلن حملس  مشػاىد،  كاألصلي ُب أكثر األلفاظ ا٤بوضوعة ٤بعافو أهنَّ

ا  ػػا ال تصػػػرؼ إٔب مػػا لػػػيس حسػػيِّا مشػػػاىدن كمػػػا –بنػػػوعو مػػن اإلطػػػبلؽ بعػػد التَّقييػػػد  إالكأهنَّ
؛ ألفَّ األصل أفَّ الواضع عندما يضعي اللَّفَ يضعو ليكػوفى كسػيلةى تفػاىمو بينػو كبػْب -سيأٌب

ا ال ٨باطىبػػو، كال بيػػدَّ مػػن اللَّفػػَ؛ ألفَّ اإل شػػارة كحػػدىا ال تكفػػي فقػػد يكػػوف الشَّػػخص بعيػػدن
 يرل اإلشارة.. 

كمبلحظػػةي البػيٍعػػػد ا٢بسػػػيّْ ال تصػػلح ُب القػػػرآف الكػػػرمي؛ ألنَّنػػا عنػػػدما ٫بصػػػي نػػػداءات 
 القرآف ُب ا١بملة ٪بدىا قسمْب:

 .   : أحد الطَّرفْب ىو ا٣بالقاألوَّل
 : ما طرفاه ٨بلوقاف. والثَّاني
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فبل يصلح مبلحظةي البعد ا٢بسيّْ با٤بسافة؛ ألفَّ البػيٍعػد ا٢بسػيَّ ال  :أمَّا القسُم األوَّل
 .-كما سبق  -منػزَّهه عن ذل .. بْب جوىرين أك جسمْب، كاهلل  إاليتصوَّر 

: فإفَّ القرآف ال يػيٍعػُب بأمثػاؿ ىػذه األغػراض، كإ٭بػا يعػِب با٤بقاصػد وأمَّا القسُم الثَّاني
ػػريفة. كإذا نػػصَّ القػػرآف الكػػر  مي ُب القليػػًل النَّػػادر علػػى بػيٍعػػدو أك قػػرب فإ٭بػػا يكػػوف لقصػػد الشَّ

 عظيم.
فالقرآف ال ييعِب غالبنػا بتقريػًر زمػافو كال مكػاف، كال ٙبديػد أشػخاص بدقَّػة؛ ألفَّ ذلػ  

 . -كما سبق-ليسى لو شأفه ُب تشكيل ا٢بىدىث 
 فإف قاؿ قائل: ًٓبى ٓبٍى ييٍستىعمل ما كضع لنداء الشَّديد البعد؟ 

ا١بواب أنَّو إذا تركَّزى ُب النَّفس أفَّ الفرؽ أجسمي ما يكوف، كأعظمي ما يكوف بػْب  فإفَّ 
، كأفَّ الغفلػػةى قػػد بلغػػٍت -بفػػتح الػػداؿ ا٤بهملػػة–كا٤بنػػادىل  -بكسػػر الػػداؿ ا٤بهملػػة–ا٤بنػػاًدم 

بكسػػػر الػػػػداؿ –عػػػن ا٤بنػػػػاًدم  -بفػػػتح الػػػػداؿ ا٤بهملػػػة–حػػػدَّىا األقصػػػى ُب إبعػػػػاًد ا٤بنػػػادىل 
فاليػأس ٯبعػلي اإلنسػافى ال يسػمع  يفهم خطابػو مػع كجػود ذلػ  الفػرؽ؟  كيف، ف-ا٤بهملة

ا٣بطاب؛ فذل  مىلًػ ه عظػيمه بيػِب كبينػو أبعػدى مػا يكػوف مػن التَّقػارب بػْب ا٤بنػػزلتْب، كػذل  
عنػدما تكػػوف الغفلػػةي بلغػت حػػدَّىا األقصػػى، أك يقػػاؿ: إفَّ إنسػانا طغػػت عليػػو معصػػيتو إٔب 

أملو ُب ا٣ببلص، فػذل  ٯبعلػو ينهمػ  ُب ا٤بعصػية، فكػأفَّ اهلل  حدّْ أنَّو ٓب يصبح عنده أمُّ 
   ا ُب بعض أسباب األمل: كأفَّ بيػِب كبيػنكم مسػافةن متوسّْػطة ٕبيػ يقوؿ للخلق مدِّ

ال تشقُّ عليكم، كال تتقطَّع دكهنا أعنػاقكم، فالبعػد؛ لبيػاف تعػاظم الفػرؽ، كالتَّوسػط؛ لبيػاف 
 ا البعد آمالكم دكف الوصوؿ. أنَّو ينبغي أف ال تنقطع بسبب ىذ

كىػػذا أمػػره مضَّػػطرده ُب عػػادات النَّػػاس، كسػػّبنا علػػى ىػػذا األمػػر ا٤بطَّػػرد جػػاء النّْػػداء بػػػ: 
. الذم)يا( إشارة إٔب أفَّ األمر   يينادىل من أجلو جدير بأف ٙبتمل من أجلو ا٤بشاؽُّ

 ظيحعلػػى الصَّػػ (سػػم فعػػل)احػػرؼ ال  (يػػا)كُب )تفسػػّبه(: "  األلوسػػييقػػوؿ 
ّٔػػا  لؿ ينػػادى كعلػػى األكَّ  داء أك مشػػَبكة بػػْب أقسػػامو،٤بطلػػق النّْػػ :كقيػػل .كضػػع لنػػداء البعيػػد

ػػزَّ ػكقػػد ينػػ ،لم أك ا٤بنػػادى مرتبػػة ا٤بنػػادً  ا لعلػػوّْ إمَّػػ ،زلة غػػّبهػزيلو منػػػلتنػػ ؛القريػػبي  امع ؿ غفلػػة السَّ
نػداء  ألفَّ  ؛يػوعل لػو كا٢بػ ّْ  بػأمر ا٤بػدعوّْ  لبلعتنػاءكقد يكوف ذل   زلة بعده،ػكسوء فهمو من
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و سػػتعمل ُب الـز معنػػاه علػػى أنَّػػاف ،كا٢بػػ َّ  االعتنػػاءالبعيػػد كتكليفػػو ا٢بضػػور ألمػػر يقتضػػي 
 .(ُ).."ةة كٚبييليَّ ة ُب ا٢برؼ أك مكنيَّ تبعيَّ  استعارةه مرسل أك  ٦بازه 

" ٍبَّ ٓب يبػػػْبّْ كيفيَّػػػة إجػػػراًء آّػػػاز أك االسػػػتعارة، كعلػػػى أمّْ الػػػوجهْب يكػػػوف أحػػػدٮبا، 
ػػػػػاجيُّ كعلػػػػى  ػػػػهابي ا٣بىفى أيّْهمػػػػا يكػػػػوف اآلخػػػػر، ككػػػػذل  صىػػػػنىعى مػػػػن قبلػػػػو الشّْ

 (ِ)  ُب
  .(ّ))حواشيو على تفسّب البيضاكم("

ذلػ  ُب شػرحو كتوضػيح   كقد بْبَّ األستاذي الدُّكتور إبراىيم عبد الرَّٞبن خليفػة
، كٕباجػػة إٔب بيػػاف؛ كلػػذل  (ْ) األلوسػػيٓب يسػػبقو إليػػو غػػّبه فقػػد جػػاء عنػػد    ٦بمػػبلن

مػػن -ُب ذلػػ    كانػػت العنايػػة كاالىتمػػاـ ٗبػػا أكرده األسػػتاذ الػػدُّكتور إبػػراىيم خليفػػة
؛ ألٮبيَّتػو؛ كالنفػراده مػن بػْب البػاحثْب ُب التَّفسػّب -البياف لكيفيَّة إجراء آّػاز أك االسػتعارة

 كعلـو القرآف ببياف ذل  سواء ُب ذل  ا٤بتقدّْمْب منهم كا٤بتأخّْرين.
 ُب ذل  أفَّ )يا( صرؼ عن حقيقة ما كضع لو إٔب أحد أمرين: كأكَّؿ ما يتقرَّر

، سػػواء أكػػاف ىػػذا التَّنػػػزيلي لواحػػد األوَّلُ "  : تنػػػزيلي البعػػًد ا٤بعنػػومّْ منػػػزلةى البعػػًد ا٢بسػػيّْ
مػػػن الغرضػػػْب أـ كػػػاف ٥بمػػػػا، فػػػإفَّ اسػػػتعماؿ ا٢بػػػرؼ ُب ذلػػػػ  يكػػػوف مػػػن )آّػػػاز ا٤برسػػػػل( 

 ٗبرتبتْب:

                                                

 (. ُُٖ/ُ( ركح ا٤بعاين )ُ)
ين ا٣بفاجي ا٤بصرم، قاضي القضاة كصاحب التَّصانيف ُب األدب ىو أٞبد بن ٧بمَّد بن عمر، شهاب  (ِ) الدّْ

(، كاتَّصل بالسُّلطاف مراد  كاللُّغة. نسبتو إٔب قبيلة )خفاجة(. كلد كنشأ )ٗبصر(، كرحل إٔب ببلد )الرُّـك
ٔب العثماين فوالَّه قضاء )سبلني (، ٍب قضاء )مصر(. ٍبَّ عزؿ عنها فرحل إٔب )الشَّاـ( ك)حلب( كعاد إ

(، فنفي إٔب )مصر( ككٕب قضاء يعيش منو فاستقرَّ إٔب أف توُب. ] ىػ[، كلو كتب كثّبة، َُٗٔببلد )الرُّـك
(، فهرس الفهارس ُّٖ/ِ(، معجم ا٤بؤلفْب )ِّٖ/ُمنها: حاشية على تفسّب البيضاكم. األعبلـ )

 (.ّٕٕ/ُكاألثبات )
(، حاشية الشّْهاب على تفسّب البيضاكم ُُٖ/ُ(، كانظر: ركح ا٤بعاين )َُْ( تفسّب سورة النّْساء )ص:ّ)

(ِ/ّ .) 
 (.  ُُٖ/ُ( انظر: ركح ا٤بعاين )ْ)
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د ُب ىػػذا ا٢بػػرؼ عػػن قيػػًد خصػػوص كونػػو حسػػيِّا با٤بسػػافة إٔب إحػػداٮبا: إطػػبلؽي البػيٍعػػ
 ما ىو مٍطلىق بػيٍعد، أعمَّ من أٍف يكوف حسيِّا أك معنوينا ٦بازنا مرسبل بعبلقة التَّقييد.
 بعبلقػػػػة كاألخػػػػرل: تقييػػػػد ىػػػػذا البػيٍعػػػػد ا٤بطلػػػػق ٖبصػػػػوص كونػػػػو معنوينػػػػا ٦بػػػػازنا مرسػػػػبلن 

احملػسّْ  بػيٍعد كإبرازه ُب صورةهاري كضوح أمًر ىذا الاإلطبلؽ ىذه ا٤برَّة. كنكتةي ىذا آّاز: إظ
ا٤بشاىد ا٤برئيّْ ا٤بسافة عيانا. كإمَّا باالستعارة التَّصرٰبيَّة التَّبعيَّة ُب ا٢بػرؼ، بػأف تشػبّْو البعػدى 
ا٤بعنػػومَّ با٢بسػػيّْ كػػذل  ٔبػػامع مطلػػق البعػػد ُب كػػل ، ٍبَّ ٙبػػذؼ ا٤بشػػبَّو بػػو كترمػػز لػػو بشػػيءو 

ا٢بػرؼ ا٤بوضػوع لػذل  البعػد )يػا( اسػتعارة مكنيَّػة. كنكتػة االسػتعارة بػأم   مػن لوازمػو، كىػو
 .(ُ)من نوعيها ىي عْب ما سبق من نكتة آّاز ا٤برسل

ـي ٗبا تدعو ا٤بنادىل الثَّاني فػإف إرادتػو مػن ، مػن أجلػو -بفتح الداؿ ا٤بهملة–: االىتما
ىػػو إفػػادة  الػػذما٤بلػػزـك ىػػذا ا٢بػػرؼ ىػػي مػػن قبيػػل آّػػاز ا٤برسػػل كػػذل ، لكػػن مػػن إطػػبلؽ 

ىػو إفػادة كػوف األمػر ا٤بػدعوّْ لػو مهمِّػا جػديرنا أف ٙبمػل ُب  الذمالبعد ا٢بسيّْ كإرادة الزمو 
 ٙبصيلو ا٤بشقَّة.

: إبػػػػرازي كضػػػػوح أٮبيَّػػػػة ىػػػػذا األمػػػػر، كبيػػػػاف أنَّػػػػو كا٤بَبتّْػػػػب علػػػػى ونكتََََُّّّّة هََََّّّّزا الم ََََّّّّاز
  لـز من ثبوت ا٤بلزـك ثبوت الزمو.احملسوس، كالتَّدليل على حتميَّة ثبوتو من حي  إنَّو ي

كٲبكػػػن أف ٘بػػػرم ُب ىػػػذا الوجػػػو االسػػػتعارة أيضنػػػا بنوعيهػػػا بػػػأف تشػػػبّْو مػػػا كقػػػع النّْػػػداء 
ألجلػػو ُب القػػرآف ٗبػػا ينػػادل مػػن أجلػػو الشَّػػخص البعيػػد ٔبػػامع مطلػػق األٮبيَّػػة ُب كػػل ..اْب، 

 .   (ِ)فالكبلـ ىو الكبلـ"
زو أك اسػتعارة يطلػب لػو ثبلثػة أشػياء: القرينػة، كألجل توضيح ذل  يقاؿ: إفَّ أمَّ ٦با

 : ػػيء الثَّالػػػ  بػػالغ األٮبيَّػػػة غىفىػػلى عنػػػو مػػن أنكػػػر آّػػاز، كىػػػو النُّكتػػة. فمػػػثبلن كالعبلقػػة، كالشَّ
ا رابضنػػػا  : )رأيػػػتي أسػػػدن ػػػجاعة أقػػػوؿ مػػػثبلن عنػػػدما أفيػػػد أين رأيػػػتي رجػػػبلن شػػػجاعنا عظػػػيم الشَّ

                                                

( االستعارة من آّاز اللغوم، كىي تشبيوه حذؼ أحد طرفيو، فعبلقتها ا٤بشأّة دائمنا، كىي قسماف: األكَّؿ: ُ)
ي ما حذؼ فيها ا٤بشبَّوي كريًمزى لوي بشيءو تصرٰبيَّة، كىي ما صرّْح فيها بلفَ ا٤بشبَّو بو. كالثَّاين: مكنيَّة، كى

 من لوازمو.    
 (.  َُٔ–َُْ( تفسّب سورة النساء )ص:ِ)
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ىػذه القرينػة أفػادت أنَّػِب ال أقصػد )ا٢بيػواف خلف مدفعو(. فقولنا: )رابضنػا خلػف مدفعػو( 
ا٤بفَبس(، فهذه ىي القرينة، كالعبلقة ا٤بشأّة، كلكن طا٤با أنِب قصدت أف أفيد أين رأيتي 
رجبلن شػجاعنا فلمػاذا نبظػ  عػن قرينػة؟ ك٤بػاذا ٓب نػيعىػربّْ با٢بقيقػة مػن أكَّؿ األمػر؟ فبػدالن مػن 

صػػػظيحي ذلػػػ  ٗبػػػا يػػػأٌب مػػػن ٛبػػػاـ الكػػػبلـ، ٍبَّ تطلػػػب إيقػػػاع ا٤بخاطىػػػب أكَّال ُب اللَّػػػبس، ٍبَّ ت
العبلقػػة. فبػػدال مػػن ىػػذه التَّعميػػة ٤بػػاذا ال يػػأٌب ا٤بػػتكلّْم مػػن أكَّؿ األمػػر ٕبقيقػػة مػػا يقصػػده؟ 
فيقػػػوؿ مػػػن أكَّؿ األمػػػر: )رأيػػػتي رجػػػبلن شػػػجاعنا(. يلػػػـز كجػػػود نكتػػػة اقتضػػػت عػػػدـ التَّعبػػػّب 

يقػػػة األخػػػرل. كالتَّظقيػػػق أفَّ ىنػػػاؾ حقيقتػػػْب: با٢بقيقػػػة ا٤بػػػرادة إٔب ٦بػػػازو يػػػراد منػػػو ىػػػذه ا٢بق
ا  حقيقػػةه مػػرادة مػػن الكػػبلـ، كحقيقػػةه مهجػػورة غػػّب مػػرادة مػػن الكػػبلـ فقولنػػا: )رأيػػتي أسػػدن
ػػجاع، فلمػػاذا ال  رابضنػػا( ا٢بقيقػػة ا٤بهجػػورةي ىػػي: ا٢بيػػواف ا٤بعػػركؼ، كا٤بػػرادةي ىػػي: الرَّجػػل الشُّ

 ا نصرؼ ا٤بخاطىب إٔب آّاز؟نعربّْ با٢بقيقة ا٤برادة من أكَّؿ األمر؟ ك٤باذ
كا١بػػواب:  إفَّ  ا٢بػػػرؼى مصػػػركؼه إٔب أحػػػد كجهػػْب أك كليهمػػػا: األكَّؿ: تنػػػػزيلي البعػػػًد 
، كاالىتمػػػاـ ٗبػػػا تػػػدعو ا٤بنػػػادىل مػػػن أجلػػػو ألحػػػًد الغرضػػػْب أك   ا٤بعنػػػومّْ منػػػػزلةى البعػػػًد ا٢بسػػػيّْ

يكػػوف ٦بػػازنا أـ ىػػل  -)البعػػد ا٤بعنػػوم(-كليهما..كعنػػدما أقصػػد مػػن ا٢بػػرؼ ىػػذه اإلرادة 
حقيقػػة؟ كإف قلنػػا: ىػػو ٦بػػاز فمػػا نوعػػو؟ ىػػل ىػػو مرسػػله أـ ٦بػػازه باالسػػتعارة؟ ا١بػػواب أنَّػػو 
ٯبوز كٯبوز. أمَّا إذا كاف ٦بازنا مرسبلن فأينى العبلقة؟ كأينى النُّكتة؟ أمَّا القرينػة فهػي كاضػظةه، 

و ٦باز مرسػل فيجػب أف كىي استظالةي إرادًة البعًد ا٢بسيّْ با٤بسافة. كقد ذكرت من قبل أنَّ 
ى أكَّالن أنَّػػو ٦بػػاز مرسػػل ٗبػػرتبتْب حػػٌبَّ تتبػػْبَّ العبلقػػة. كإذا كػػاف أصػػل كضػػع ا٢بػػرؼ ىػػو  أيبػػْبّْ
البعػدي ا٤بقيَّػد بكونػو حسػيِّا، فػإف أكَّؿ خطػوة ُب سػلوؾ آّػاز ا٤برسػل أنَّػِب أطلػق ىػذا ا٢بػرؼى 

فيو عن قيػًد كونػو حسػيِّا، كأريػد ، فأطلق البػيٍعد -)كىو البعد ا٢بسي(-عن قيًد الوضع فيو 
منو )مٍطلقى بػيٍعدو( أعمَّ مػن أف يكػوف ىػذا البػيٍعػد حسػيِّا أك معنويِّػا، كعنػدما أفعػل ذلػ  فمػا 

 ىي العبلقة؟ للبلغاء ُب تقرير عبلقة آّاز ا٤برسل قوالف: 
 : أف ينظر ُب تقرير العبلقة إٔب ا٤بعُب ا٤بنتقل عنو. القول األوَّل

: أف ينظػػػر ُب تقريػػػر العبلقػػػة إٔب ا٤بعػػػُب ا٤بنتقػػػل إليػػػو. كرٗبػػػا ٝبػػػع بػػػْب القَََّّّول الثََََّّّّاني
ًْ حمس :-مػثبلن - األمرين. يعِب عندما يقوؿ اهلل  ِٓ ِ ًْ ِِف آَذاُ ُٓ َصةثَِػ

َ
 [.ُٗالبقػرة:] ىجسََيَْػئَُن أ
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أك عنػػػدما أقػػػوؿ: )رأيػػػتي عيننػػػا يتلصَّػػػص(، كأقصػػػد ا١باسػػػوس، أك )أعتقػػػت رقبػػػة( كأقصػػػد 
رَّقبػػة جػػزءه مػػن الشَّػػخص، فبالنّْسػػبة للرَّقبػػة عنػػدما نقػػرّْر العبلقػػة ىػػل أنظػػري الشَّػػخص كلَّػػو، فال

إٔب ا٤بعػػػُب ا٤بنتقػػػل عنػػػو فػػػأقوؿ: )العبلقػػػة ا١بزئيَّػػػة(، أك أنظػػػري إٔب ا٤بعػػػُب ا٤بنتقػػػل إليػػػو فػػػأقوؿ: 
ًْ حمس :)العػػبلقة الكليَّػة(؟ فقولػو  ِٓزز ِ ًْ ِِف آَذاُ ُٓ َصززةثَِػ

َ
كلػػيس  فػػإفَّ ا٤بػراد ا١بػزء ىجسََيَْػيُززَٔن أ

الكػػل؛ فاألنامػػل جػػزء، فػػإف نظرنػػا إٔب ا٤بعػػُب ا٤بنتقػػل عنػػو نقػػوؿ: )الكليَّػػة(، كإف نظرنػػػا إٔب 
 ا٤بعُب ا٤بنتقل إليو نقوؿ: )ا١بزئيَّة(. كقد يتسامح البعض فيقوؿ: الكليَّة كا١بزئيَّة. 

لػم انتقلنػا عنػو ىػو التَّقيػد أك اإلطػبلؽ؟ قػد ع الػذمأمَّا حرؼ النّْداء )يا( فهل ا٤بعُب 
أف األصػل ُب كضػػع حػػرؼ النّْػػداء )يػا( ىػػو )البعػػد ا٤بقيَّػػد بكونػو حسػػيِّا(، كلكنَّػػا قػػد انتقلنػػا 
عنو إٔب إطبلؽ البعد من قيػده ا٢بسػيّْ ٕبيػ  صػار صػادقنا علػى ا٢بسػيّْ كا٤بعنػوم، كبػذل  

قيد، نكوف قد انتقلنا من التَّقييد إٔب اإلطبلؽ. فإف نظرنا إٔب ا٤بنتقل عنو نقوؿ: العبلقة التَّ 
كإف نظرنػػا إٔب ا٤بنتقػػػل إليػػػو نقػػوؿ: العبلقػػػة اإلطػػػبلؽ. كأصػػحُّ الػػػوجهْب أف تنظػػػر إٔب ا٤بعػػػُب 
ا٤بنتقػػػل عنػػػو. لكػػػن مػػػاذا نريػػػد مػػػن ىػػػذا ا٢بػػػرؼ ىػػػل نريػػػد مطلػػػق بػيٍعػػػد أـ خصػػػوص البيعػػػد 
ا٤بعنومّْ؟ طبعنا ال نريد مطلق بعد؛ ألنَّػا إف أردنػا مطلػق بعػد فػنظن ٫بتػاج إٔب مػا يقيّْػد ىػذا 

(، فقػػد أطلقػػت لفػػَ: )الرَّجػػل( عػػن كػػلّْ قيػػد، ا٤ب طلػػق. فعنػػدما نقػػوؿ مػػثبل: )رأيػػت رجػػبلن
فيجػوز أف يكػوف صػا٢بنا أك فاسػقنا أك فقػّبنا أك غنينػػا..اْب، كلكػِب أفهػم حقيقػة ا٤بػراد عنػػدما 

فإنَّػػ  ٘بػػد الػػنَّفس دائػػرة بػػْب االحتمػػاالت ٥بػػذا ا٤بطلػػق.  فػػإف قلنػػػا: إفَّ  إاليػػذكر القيػػد، ك 
)يػػا( ىػػو خصػػػوص البعػػد ا٤بعنػػومّْ فػػنظن ٫بتػػػاج نقلػػةو أخػػرل أك مرتبػػة أخػػػرل ُب  ا٤بػػراد مػػن

انتقلنػا عنػو  الػذمآّاز. ننتقلي عن مطلق بعد إٔب تقيد ىذا البعد ٖبصوص كونػو معنويِّػا، ف
 اإلطبلؽ فتكوف العبلقة ُب ا٤برتبة الثَّانية اإلطبلؽ.
 كا٣ببلصة أف نقوؿ: إنَّو ٦باز مرسل ٗبرتبتْب: 

: إطبلؽي البعد ا٢بسيّْ عن قيد كونو حسيِّا إٔب ما ىو مطلػق بػيٍعػد أعػمَّ مػن ماإحداه
يكوف حسيِّا أك معنويِّا بعبلقة التَّقيد، ٍبَّ تقيد ىذا البػيٍعد ا٤بطلػق بكونػو معنويِّػا ٦بػازنا مرسػبلن 
لكػػػن بعبلقػػػة اإلطػػػبلؽ ىػػػذه ا٤بػػػرَّة. كالنُّكتػػػة: إظهػػػار ككضػػػوح أمػػػر ىػػػذا البػيٍعػػػد. فأكضػػػحي مػػػا 

ا، فأطلقنػػا مػػا ىػػو موضػػوع للبعػػد ا٢بسػػيّْ ي ػػا مشػػاىدن كػػوف األمػػر الواضػػح عنػػدما يكػػوف ٧بسِّ
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أك شػػػدَّةي الغفلػػػة ىػػػو مػػػن  ،ىػػػو تعػػػاظم الفػػػرؽ الػػػذمإشػػػارةن إٔب أفَّ أمػػػر ىػػػذا البػيٍعػػػد ا٤بعنػػػومّْ 
 بيننا كبينو مسافة نقيسها.  الذمالوضوح ٗبنػزلة الػميػظىسّْ ا٤بشاىد 
٤بشػػػبَّو( معنػػػومّّ، ك)ا٤بشػػػبَّو بػػػو( حسػػػيّّ، ٯبمػػػع بينهمػػػا مطلػػػقي أمَّػػػا االسػػػتعارة: فػػػإفَّ )ا

َي ا٤بشػػبَّو بػػو، ٍبَّ سػػرل التَّشػػبيو مػػن الكليَّػػات إٔب  البػيٍعػػد، ٍبَّ حيػػذؼ ا٤بشػػبَّو، كاسػػتعّب لػػو لفػػ
ىػػو موضػػوع لػػذل  البػيٍعػػد ا٢بسػػيّْ )اسػػتعارةن  الػػذما١بزئيَّػػات فأتينػػا مػػن ا٤بشػػبَّو بػػو بػػا٢برؼ 

ًْ ِِف ُجززُشوِع اجلٍّْزززوِ حمس  :ا٢بػػرؼ(. كذلػػ  كقولػػو  تصػػرٰبيةن تبعيَّػػة ُب ٍُِّس َصززيَِّج
ُ
 ىجسَوأل

األصػػػل )علػػػى جػػػذكع النَّخػػػل(، فشػػػبو االسػػػتعبلء علػػػى ا١بػػػذكع بالػػػدُّخوؿ فيهػػػا  [.ُٕطػػػػو:]
ٔبػػامع الػػتَّمكن ُب كػػل ، ٍبَّ سػػرل التَّشػػبيو مػػن الكليَّػػات إٔب ا١بزئيَّػػات، كأٌب بػػا٢برؼ الػػدَّاؿ 

ىي الدُّخوؿ ُب الشَّيء )اسػتعارةن تصػرٰبيةن تبعيػةن ُب ا٢بػرؼ(. ك)النُّكتػة(:  الٍبعلى الظَّرفية 
، أم: احملػػػس ا٤بشػػػاىد ا٤برئػػػػي  بيػػػاف كضػػػوح ىػػػذا البػيٍعػػػد ا٤بعنػػػوم كأنَّػػػػو ٗبنػػػػزلة البػيٍعػػػد ا٢بسػػػيّْ

 ا٤بسافة عياننا. 
فوىا إف العلمػػاء ٤بػػا صػػرفوا )يػػا( عػػن إرادة البػيٍعػػد ا٢بسػػيّْ ا٤بتوسّْػػط صػػر  الوجََّّه الثَََّّّاني:
 إٔب أحد أمرين: 

 إٔب البػيٍعد ا٤بعنوم تنػزيبلن لو منػزلة البػيٍعد ا٢بسيّْ ألحد الغرضْب أك كليهما.  :األول
أف ينػادل بػػ: )يػا( للدّْاللػة علػى االىتمػاـ بػأمر ا٤بنػادىل مػن أجلػو فهػذا بيػاف  :الثاني
 الوجو األكَّؿ.

االىتمػػاـ بػػاألمر ا٤بنػادىل مػػن أجلػػو أمَّػا الوجػػو الثَّػاين فإننػػا عنػػدما نريػد مػػن )يػػا( إفػادة 
فػػإفَّ الصَّػػرؼى إٔب ىػػذه اإلرادة مػػن قبيػػل مػػن )آّػػاز ا٤برسػػل( كػػاألكَّؿ كلكػػن ٚبتلػػف العبلقػػة 
ىنا، فهو ٦بازه مرسله ٗبرتبة كاحدة ك٨بتلفي العبلقًة كالنُّكتة، كتزيد على النُّكتػة ىنػاؾ، فإنَّػو 

ا حسيِّا  ا عن  بعدن ألمػرو مهػم ،  فمعنػا ىنػا  إالتناديػو  إالبا٤بسافة يلـز عادة ٤بن يكوف بعيدن
، كبياف ذل  على النَّظو التَّإب:    ملزـك كالـز

. ك)كػػوف األمػػر ا٤بنػػادىل مػػن أجلػػو مهػػمّّ( ىػػو  ا حسػػيِّا( ىػػو ا٤بلػػزـك )نػػداءي البعيػػًد بعػػدن
ـز حيػػػ  أطلقنػػػا النّْػػػداء لل . فهػػػو )٦بػػػاز مرسػػػل( مػػػن إطػػػبلؽ ا٤بلػػػزـك كإرادة الػػػبلَّ ـز بعيػػػد الػػػبلَّ

ثنا  الػذمكأردنا إفادة أٮبيَّة األمر. كالنُّكتة تتمثَّل ُب أمرين: األكَّؿ: إفػادة ىػذا الوضػوح  ٙبػدَّ



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

54 
 

عنو من قبل ُب الوجًو السَّابق ُب آّاز كُب االستعارة، كىو كضوح أٮبيَّػة األمػر ا٤بنػادىل مػن 
. الثَّػػاين:  التَّػػدليل علػػى األٮبيَّػػة،  -ديػػدكىػػو ا١ب-أجلػػو، كأنَّػػو ٗبثابػػة ا٤بَبتّْػػب علػػى أمػػر احملػػسّْ

كإقامة الربىاف على األٮبيَّة، فقولنا: )ىذا األمر مهمّّ( ٦برَّد دعول، لكن إذا استدللنا على 
ىذه الدَّعول فقلنا: ىػذا األمػر مهػمّّ بػدليل أنَّػو ينػادىل مػن أجلػو البعيػدي، كٙبتمػلي ُب سػبيلو 

ليل مػن القاعػدة ا٤بنطقيَّػة كالعقليَّػة  ا٤بشقَّةي، فكأنَّنا قد أتينا بالدَّعول كبرىنَّا عليها. كيأٌب الػدَّ
تفيد أفَّ بْب ا٤بلزـك كالبلَّـز تناسبه عكسيّّ بالنّْسػبة للوجػود كالعػدـ. كتصػوير ا٤بسػألة:  الٍب

، فكلَّمػا كجػدت الشَّػمس كجػد الضُّػوء، فيلػـز  ، كالضُّػوء الـز : الشَّمس ملزـك أف نقوؿ مثبلن
، كلػػيس كلَّمػػا انعػػدمت الشَّػػمس انعػػدـ الضَّػػوء. كػػأف يػػأٌب مػػن كجػػود ا٤بلػػزـك كجػػود الػػ بلَّـز

. كالعكس بالنّْسبة  الضُّوء من القمر مثبل أك الكهرباء، فبل يلـز من عدـ ا٤بلزـك عدـ البلَّـز
، فيلػـز مػن عػدـ الضُّػوء عػدـ الشَّػمس، كال  . نقوؿ: يلـز من عدـ البلَّـز عػدـ ا٤بلػزـك للبلـز

، فػبل يلػـز مػن كجػػود الضُّػوء كجػود الشَّػمس. كلكػن مػػا  يلػـز مػن كجػود الػبلَّـز كجػػود ا٤بلػزـك
؟ نقػػوؿ: يلػػـز مػػن النّْػػداء للبعيػػد كجػػود الزمػػو، كىػػو أٮبيَّػػة  معػػُب التَّعبػػّب بػػا٤بلزـك كإرادة الػػبلَّـز
األمر ا٤بنادىل من أجلو. حي  شبَّو أٮبيَّة األمر ا٤بنادىل من أجلو معُب ٗبا ينػادل مػن أجلػو 

ا حسػػيِّا، فػػإف حػػذؼ ا٤بشػػبَّو كذكػػر ا٤بشػػبَّو بػػو فهػػي )اسػػتعارةه تصػػرٰبيَّةه تبعيَّػػةه ُب البعيػػدي بػيٍعػػ دن
كىو ا٢برؼ ا٤بوضػوع لػذل  البػيٍعػد -ا٢برؼ(. كإف حذؼ ا٤بشبَّو كرمز لو بشيءو من لوازمو 

فهي استعارة مكنيَّة. كنكتةي االستعارة بػأم  مػن نوعيهػا ىػي عػْب مػا سػبق مػن نكتػة  -)يا(
 رسل.    آّاز ا٤ب

"ٍبَّ يقػاؿ مػا قيػػل بعينػو حػػْب تػتمخَّض )يػػا( للتَّنبيػو فتػػدخل علػى الفعػػل ُب قػراءة مػػن 
 حمسقػرأ: 
َ
ِ  الأ ْرِض  اذلييَْعُجُسوا َّلِلٍّ

َ
َٔاِت َواأل ٍَ ز بتخفيػف -[ ِٓالنمػل:] ىجسُُيْصُِج اْْلَْتَء ِِف العٍّ

َِة ُُزَصدَّ حمس: ، كعلى ا٢برؼ كقولو -البلـ علػى القػوؿ بػأفَّ )يػا( ُب  [،ِٕاألنعػاـ:] ىجسيَة حَلْتَ
ىذين ا٤بوطنْب كأمثا٥بما ىي حرؼ تنبيو ال حرؼ نداء، أمَّػا علػى القػوؿ بأهنػا حػرؼ نػداء 

الٍّ حمس. فػػ (ُ)كا٤بنادل ٧بذكؼ فبل يعػوذ ٞبلهػا علػى مػا يليػق ّٔػا مػن الػوجهْب اآلنفػْب"
َ
ُب  ىجسخ

                                                

 (. َُٔ( تفسّب سورة النساء، أ.د إبراىيم خليفة )ص:ُ)
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بػػة مػػن )أىٍف(، كقػػد دخلػػت عليهػػا ) ال( فأدغمػػت فيهػػا، قػػراءة التَّشػػديد ٙبمػػل علػػى أهنػػا مركَّ
: فعل مضارع منصوب بأف ك)ال( نافيػة، كلكػن بػالتَّخفيف قراءهػا ىكػذا )أال ىجسيَْعُجُسواحمس

الحمس يػػػا اسػػػجدكا(. كتوجيػػػو ذلػػػ  أف يقػػػػاؿ:
َ
حػػػرؼ اسػػػتفتاح كتنبيػػػو أك يقػػػاؿ للعػػػػرض.  ىجسأ

َِة حمس ك)اسجدكا(: فعل أمر، فػ )يا( دخلت على فعل األمر، كدخلت على ا٢برؼ ُب يَة حَلْتَ
 ك)يا( عندما تدخل  على الفعل أك على ا٢برؼ فيها توجيهْب:  ،ىجسدَّ ُُصَ 

 : أف يقاؿ: إف )يا( حرؼ تنبيو. التَّوجيه األوَّل
أف يقػػاؿ: إفَّ )يػػا( حػػرؼ نػػداء كا٤بنػػادل ٧بػػذكؼ، كيكػػوف التَّقػػدير  والتَّوجيََّّه الثَََّّّاني

: )يػػا ىػػؤالء اسػػجدكا(، ك)يػػا ىػػؤالء ليتنػػا نػػردُّ(، )يػػا نفػػس ليتنػػا  نػػردُّ(، فعنػػدما تكػػػوف مػػثبلن
حرؼ نػداء ٯبػرم عليهػا مػا سػبق، أمَّػا عنػدما تكػوف حػرؼ تنبيػو فيقػاؿ: الكػبلـ أيضنػا ىػو 

إٔب األمػػػر ا٤بهػػػمّْ فػػػيمكن أف ٘بػػػرم آّػػػاز أك االسػػػتعارة  إالالكػػػبلـ مػػػن حيػػػ  إنَّػػػو ال ينبَّػػػو 
 .(ُ)عندما تتمظض )يا( للتَّنبيو

                                                

ِ حمس :( كتفصيل اإلعراب ُب قولو ُ) الٍّ يَْعُجُسوا َّلِلٍّ
َ
(  ىجسأالٍّ حمس"قيرئ بتشديد  ىجسخ –]قرأ ٝبهور السَّبعة )أالَّ

(، كا٢بجة ُب القراءات َْٖ. كبالتَّخفيف قرأ الكسائي. انظر: السبعة ُب القراءات )ص:-تَّشديدبال
([ على أهنا )أف( دخلت عليها )ال( فأدغمت فيها. ِٖٓ-ِٔٓ/ُ(، كحجة القراءات )ُِٕ/ُ)
)فصدَّىم  منصوب بأف، كُب ٧بلّْ )أف( كجهاف: أحدٮبا: النَّصب إمَّا مفعوالن لو على معُب: ىجسيَْعُجُسواحمسك

، أك بدؿ من قولو: ًحمس عن السَّبيل لئبلَّ يسجدكا( أك )زين ٥بم لئبلَّ يسجدكا(، فظذؼ ا١بارَّ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ
َ
، ىجسأ

أم: )كزيَّن ٥بم أال يسجدكا(. كٯبوز أف يكوف من صلة االبتداء على أف )ال( صلة، أم: )كزيَّن فهم ال 
جدكا(، السَّبيل متعلّْق باهلل. أم: )فصدَّىم عن أف يس يهتدكف أال يسجدكا(. كالثَّاين: ا١برُّ على البدؿ من

على أف )أال( تنبيو، ك)يا( حرؼ نداء كمناداه ٧بذكؼ كظذفو ُب  -بتخفيفها-ك)ال( صلة أيضنا. كقيرئ 
 قولو:

 )يا لعنة اهلل كاألقواـ كلّْهم***(                                                       
در بيت من )البسيط(، كعجزه: )***كالصَّا٢بْب على ٠بعاف من جار(. كىذا من شواىد ىذا ص           

(، كُب البيت يدعو على جاره؛ ألنَّو ٓب ُِٗ/ِ)الكتاب(، انظر: الكتاب، بتظقيق: عبد السَّبلـ ىاركف )
( أك )يا ىؤالء( يرع حقَّ ا١بوار، كالشَّاىد فيو حذؼ ا٤بدعو؛ لداللة حرؼ النّْداء عليو، كا٤بعُب: )يا قـو

لعنة اهلل على ٠بعاف؛ كلذا رفع )لعنة( باالبتداء، كلو أكقع النّْداء عليها لنصبها[. انظر: تفسّب القرطيب 
ر ا٤بصوف( )ُٖٔ/ُّ) (، ُْْ/ُٓ) (، تفسّب ابن عادؿَّٗ-َّٕ/ٓ(، انظر ذل  مفصَّبلن ُب )الدُّ

 =، احملرر(ُُْ–ُُّ/ٔضواء البياف )(، أُِٔ/ٓ(، معاين القرآف، للنَّظاس )ٕٔ/ٕالبظر احمليط )
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ق بػػدخوؿ حػػرؼ النّْػػداء: )يػػا( علػػى يتعلَّػػ الػػذمكسػػيأٌب مزيػػد مػػن البيػػاف ُب ا٤بطلػػب 
جيح..ا٣بطاب القرآيناالسم ُب   ..مع بياف الَبَّ
 

                               
 

 
  

                                                                                                                                 

(، أك )يا ىؤالء اسجدكا( فظذؼ ا٤بنادل للعلم بو، كحذفت (. َْٓ/ُالوجيز )= كالتَّقدير: )يا قـو
، ككذل  ُب )اسجدكا( حذفت لفظنا  األلف اللتقاء السَّاكنْب، ك٤با حذفت من اللَّفَ حذفت من ا٣بطّْ

علي ]كىو ا٢بسن بن أٞبد بن عبد الغفار بن سليماف أبو  كما ترل. قاؿ أبو  ىجسيَْعُجُسواحمس كخطِّا، فبقي
(، تاريخ بغداد ُّعلي الفارسي النَّظوم. انظر ترٝبتو ُب )البلغة ُب تراجم أئمة النَّظو كاللُّغة( )ص:

ككجو دخوؿ حرؼ التَّنبيو على األمر أنَّو ُب موضع ٰبتاج فيو إٔب استعطاؼ األمور؛ لتأكيد  .([ِٕٓ/ٕ)
ما أفَّ النّْداء موضع ٰبتاج إٔب استعطاؼ ا٤بنادل ٤با ينادم لو من إخبار أك أمر أك هني، ك٫بو ما يؤمر بو ك

(، كانظر: معاين القرآف ُٖٔ/ّذل  ٩با ٱباطب بو. انتهى كبلمو". الفريد ُب إعراب القرآف آّيد )
 (.                      ُُٔ–ُُٓ/ْكإعرابو، للزَّجاج )
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ػ (ياػ )داء بأصل النّْ   (ِ)كقػد ينػادل ّٔػا القريػب. (ُ)اأف تكػوف للبعيػد حقيقػة أك حكمن
    :لنكت منها

كْجِزْو حمس :و ٫بػوإظهار ا٢برص ُب كقوعو على إقباؿ ا٤بدع
َ
 [،ُّالقصػص:] ىجسيَزة ُمزََٔس أ

ًُ حمس :كوف ا٣بطاب ا٤بتلو معتُب بو ٫بو: كمنها ة اجلٍّةُس اْخُجُسوا َربٍُّس َٓ حَّ
َ
  [.ُِالبقرة:] ىجسيَة خ

                                                

ا..، كا٤براد من قو٥بم: )حكمنا(، أم: كالنَّائم كالغافل كالسَّاىي.( كعند ا٤برادم كا٤باُ) انظر:  لقي: مسافة أك حكمن
اين )ص:  (.    ُْٓ(، رصف ا٤بباين )ص:ّْٓا١بُب الدَّ

(، القاموس ْْٓ/ْ(، )ِّْ/ِ(، الربىاف )ِِّ -ِِِ/ِ(، اإلتقاف )ٕٗٗ(  انظر: الكليَّات )ص:ِ)
(، ٓٓٓ/َْ(، تاج العركس، الياء، )َُِٔ/ِالوسيط كذل ، )(، ا٤بعجم ُْٖٕاحمليط، الياء، )ص:

(، ركح ا٤بعاين ٖٓ/ُ(، تفسّب أيب السعود )ّْ–ِّ/ِ(، ٮبع ا٥بوامع )٨َّٗبتار الصّْظاح، الياء )ص:
(، اإلتقاف ِ/ِتفسّب البيضاكم )حاشية الشهاب ا٣بفاجي على (، ُُٓ/ُ(، البظر احمليط  )ُُٖ/ُ)
اين )ص:ِِْ/ٓبصائر ذكم التَّمييز  )(، ْْٓ/ْ(، الربىاف )ِِّ/ِ) (، رصف ّْٓ(، ا١بُب الدَّ

(. كُب )مغِب اللَّبيب(: "حرؼ موضوع لنداء ِْٓ –ِْْ(، مصابيح ا٤بعاين )ص:ُْٓا٤بباين )ص:
ا. كقيل: ىي مشَبكة بْب القريب كالبعيد. كقيل:  البعيد حقيقةن أك حكمنا، كقد ينادل ّٔا القريب توكيدن

ر عند ا٢بذؼ سواىا". مغِب اللَّبيب بينهما كبْب ا٤بتوسّْ  ؛ ك٥بذا ال يقدَّ ط. كىي أكثر أحرؼ النّْداء استعماالن
ا.. إشارة إٔب أفَّ ْٖٖ)ص: (. كُب )حاشية األمّب على ا٤بغِب(: قولو: ]أم: ابن ىشاـ ُب )ا٤بغِب([ "توكيدن

متنبػّْهنا لذل  منػزلة الغافل.." الكبلـ الذم يلقى أك نفس الدُّعاء معتُب بو حٌب نػيزّْؿى القريبي كإف كاف 
        (. ُْ/ِا٢باشية )

 

 اضططضبػاضدادسػ:ػػ
بغانػاضحصطظػطنػادتخدامػحرفػاضظداءػ)غا(ػػ

 دونػزغره
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 ىجسيَزززة َرّبِ حمس :اعي كمػػػا ُب قػػػوؿ الػػػدَّ ا إجػػػبلالن قصػػػد تعظػػػيم شػػػأف ا٤بػػػدعو إمَّػػػ: كمنهػػػا
ا ٥بػػا مػػن ٧بافػػل كاسػػتبعادن  ؛ا لنفسػػواستقصػػارن  ؛كىػػو أقػػرب إليػػو مػػن حبػػل الوريػػد [،َّالفرقػاف:]
نبيو علػى أف كقد يقصد بو التَّ  .ا على غفلتو كسوء فهموا تنبيهن كإمَّ  ،كمنازؿ ا٤بقربْب ،لفىالزُّ 

ًُ حمس :٫بػو بشأنو يعتُبما يعقبو أمر خطّب  ة اجلٍّةُس اْخُجزُسوا َربٍُّسز َٓ حَّ
َ
كقػد [، ُِالبقػرة:]  ىجسيَة خ

َم حمس :قصد ا٫بطاطو كقوؿ فرعوف :كمنها [،ُٖٔالبقرة:] ىجسـَإِّّنِ كَصِيٌت حمس :قاؿ  َِّ ُظ
َ
إِّّنِ أل

 .  (ُ)[َُُ:]اإلسراء ىجسايَة ُمََٔس َمْعُدٔرً 
زةحمس ػ:بػ داءي ُب القرآف الكػرمي النّْػ رى ثػي كى :  ٨بشرمُّ قاؿ الزَّ  َٓ حَّ

َ
 ألفَّ  ؛دكف غػّبه ىجسيَة خ

كمػا ُب  ،نبيػوأكيػد كالتَّ مػن التَّ  (يػا)مػا ُب : ا من ا٤ببالغة، منهاكأسبابن  أكيد،ا من التَّ فيو أكجهن 
كا٤بقػاـ يناسػب ا٤ببالغػة  وضػيح،إٔب التَّ  (مأى )درج مػن اإلّٔػاـ ُب كمػا ُب التَّػ ،نبيػومن التَّ  (ىا)
مػػا نػادل لػػو عبػػاده مػن أكامػػره كنواىيػػو كعظاتػو كزكاجػػره ككعػػده ككعيػػده  كػػلَّ   ألفَّ  ؛أكيػدكالتَّ 

 أمػػػورو  ،بػػػو كتابػػػو ك٩بػػػا أنطػػػق اهلل كغػػػّب ذلػػػ   ،كمػػػن اقتصػػػاص أخبػػػار األمػػػم ا٤باضػػػية
كٲبيلػػوا بقلػػؤّم كبصػػائرىم  ،ظػػوا ٥بػػاكاجػػب علػػيهم أف يتيقَّ  كمعػػافو ، جسػػاـ كخطػػوبو  عظػػاـ،
 .(ِ)"كىم غافلوف فاقتضى ا٢باؿ أف ينادكا باآلكد األبلغ إليها،

 ٗبػػػن جػػػلالرَّ  بػػػو يهتػػػف صػػػوت ،البعيػػػد لنػػػداء أصػػػلو ُب كضػػػع حػػػرؼ (يػػػا)ككقػػػاؿ: "
ػ مػن منػاداة ُب اسػتعمل ٍبَّ  ،(ا٥بمػزة)ك (أم) فلػو القريػب داءنػ اكأمَّػ. يناديو  كإف لفىػكغى  اهى سى
 بػػأفَّ  ا٤بػػؤذف أكيػػدللتَّ  فػػذل  ا٤بفػاطن القريػػب بػػو نػػودم فػػإذا، دعيػبػى  مػػن زلةػمنػػ لػػو زيبلن ػتنػػ قػرب

 ،(رب يػا): جػؤاره ُب يقوؿ اعيالدَّ  باؿ فما: قلتى  فإف. اجدِّ  بو معِبّّ  يتلوه الذم ا٣بطاب
 منػػو استقصػػار ىػػو: قلػػتي  ؛كأبصػػر بػػو كأ٠بػػع الوريػػد، حبػػل مػػن إليػػو أقػػرب كىػػو ،(أهلل يػػا)ك

؛ بْبا٤بقػرَّ  كمنػازؿ،  اهلل رضػواف إٔب بػويقرّْ  كمػا ،لفػىالزُّ  مظػافّْ  مػن ٥بػا كاستبعاد ؛لنفسو
 علػػػػػى هالػػػػػ التَّ  فػػػػػرط مػػػػػع ، اهلل جنػػػػب ُب فريطبػػػػػالتَّ  عليهػػػػػا اكإقػػػػػرارن ؛ لنفسػػػػػو اىضػػػػمن 
 كما ،ـكالبلَّ  األلف فيو ما نداء إٔب كصلة (مأى )ك. كابتهالو لندائو كاإلذف ،دعوتو استجابة

                                                

 ( انظر: ا٤بصادر السَّابقة.ُ)
(. كانظر: ِِّ–ِِِ/ِ(، كانظر: اإلتقاف )ٖٓ/ُ(، تفسّب أيب السعود )ِِٔ–ِِٓ/ُ( الكشاؼ )ِ)

 (.ُّْ/ُا٤بفصل ُب صناعة اإلعراب )
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 كىػو .با١بمػل ا٤بعػارؼ ككصػف ،األجنػاس بأ٠بػاء الوصػف إٔب كصػلتاف (الذم)ك (ذك) أفَّ 
 ٯبػػرم مػا أك جػػنس اسػمي  يردفػػو أف بػدَّ  فػبل ،إّٔامػػو كيزيػل ظويوضّْػػ مػا إٔب مفتقػػره  مػبهمه  اسػمه 
 ،(أم) ىػػو داءالنّْػػ حػػرؼ فيػػو يعمػػل الػػذمف، داءبالنّْػػ صػػودا٤بق يصػػحَّ  حػػٌب بػػو صػػفيتَّ  ٦بػػراه

 بنفسػػػػو يسػػػػتقلُّ  ال (اأيِّػػػػ) أفَّ  إال (،ريػػػفالظَّ  زيػػػػد يػػػػا): كقولػػػػ  ،صػػػفتو لػػػػو ابعالتَّػػػػ كاالسػػػم
 ضػػرب وضػػيحالتَّ  إٔب اإلّٔػػاـ مػػن جالتػػدرُّ  ىػػذا كُب. فةالصّْػػ مػػن ينفػػ  فلػػم ،(زيػػد) اسػػتقبلؿى 

 : لفائدتْب كموصوفها فةالصّْ  بْب ا٤بقظمة نبيوالتَّ  ككلمة. شديدكالتَّ  أكيدالتَّ  من
   .معناه بتأكيدكمكاتفتو  داءالنّْ  حرؼ معاضدة - ُ
 .(ُ)"اإلضافة من (أمٌ ) يستظقو ا٩بَّ  عوضا ككقوعها - ِ

كيتبػػْبَّ ٩بػػا سػػبق ا٢بكمػػة مػػن اسػػتخداـ حػػرؼ النّْػػداء )يػػا(، كمػػا للنّْػػداء بػػػ )يػػا( دكف 
قػة  الػٍبن ا٤بزايا كا٣بصػائص غّبىا من أدكات النّْداء األخرل م إف دلَّػت فإ٭بػا تػدؿُّ علػى الدّْ

 كاإلحكاـ ُب تناسق ألفاظ القرآف الكرمي، كداللتها على ا٤بعاين ا١بليلة. 
 

                             
  

  

                                                

(، تفسّب ُِّ/ِ، تفسّب الرازم )(ٖٓ/ُ(، كانظر: تفسّب أيب السعود )ِِٔ–ِِْ/ُ( الكشاؼ )ُ)
 –َُٔتفسّب سورة النّْساء، إبراىيم خليفة )ص: ،(ِِّ–ِِِ/ِ(، اإلتقاف )َُٖ/ُالنيسابورم )

َُٕ.) 
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ػ
ي ٩بَّػػا سػػبقى أفَّ النّْػػداءى ىػػو طلػػبي اإلقبػػاؿ بػػا٢بركؼ )يػػا( كإخوتػػو، كا٤ب قصػػود ىنػػا:  يتبػػْبَّ

 بػ )يا( كما حقَّقتي ذل . إال القرآيننّْداء ال)يا(، حي  ٓب يقع 
 كأكَّؿ ما ينبغي أف يعلم أف االسم يتميَّز عن الفعل بعبلمات منها:

  النّْداء: قاؿ ُب )األلفيَّة(:
اػػػػػػػكىالنّْ  ًوينً ػػكىاٍلتػَّنٍ  رّْ ػػػػبا١بى ) ًٍييزه  مً ػػػػػػًلبًلسٍ  نىدو ػػػػػكىميسٍ *** كىأىؿٍ  دى  .(ُ)(حىصىلٍ  ٛبى

َِزةحمس :٫بػو ِ زة اجلٍّزِِبَّ حمس [،ٕٕألعػراؼ:]ا ىجسيَة َصةىُِح ااْت َٓ حَّ
َ
يَزة ُُزُٔ  حمس [،ْٔألنفػاؿ:]ا ىجسيَزة خ

جِْع  ْْ َِزحٍ حمس [،ْٖىػود:] ىجسا ِ َِزة ثَِِّي زة ِجبْتَ ٌَ ُٔد  ُْ  ىجسيَزة لُزُٔ  إٍُِّزة رُُظزُو َربِّزَم حمس [،ّٓىػود:] ىجسيَة 
َصزالدَُم حمس [،ُٖىود:]

َ
ُمُصكَ يَة ُشَػيُْت أ

ْ
دخلػت  الػٍبمػن ىػذه األلفػاظ  فكػلّّ  [،ٕٖىػود:] ىجسدَزأ

 .(ِ)منادل كىكذا كلُّ  ،اسم (يا)عليها 
  ىجسسواجُ ة اْظزززيَززز الأحمس كقػػػد اعػػػَبض بػػػدخوؿ )يػػػا( علػػػى الفعػػػل ُب قػػػراءة مػػػن قػػػػرأ:

 -ـبتخفيػػف الػػبلَّ - ىجسسواجُ ة اْظززيَزز الأحمس :قػػرأ الكسػػائيُّ فقػػد  -ـبتخفيػػف الػػبلَّ -[ِٓالنمػػل:]
 جود،علػى األمػر بالسُّػ ىجسسواجُ اْظزحمس كاالبتػداء ينػادل ّٔػا، الٍب (يا)بعدىا ك  تنبيو، ىجسالأحمسك

ٓب تكونػػوا مػػثلهم ُب أنكػم  ا هلل كٞبػػدن  ٥بػم،ا خبلفنػػ (،أال يػػا قػـو اسػػجدكا هلل) :فػا٤بعُب
 ،مػا قبلػو ٛبػاـ ا ٩با قبلو علػى أفَّ كىذا الكبلـ يكوف منقطعن  ،بل ىداكم اهلل  غياف،الطُّ 

كإمػػا  ،ا مػػن سػػليماف إمَّػػ ،ة ا٤باضػػيةا مػػن غػػّب القصّْػػا معَبضنػػكيكػػوف مػػا بعػػده كبلمنػػ

                                                

 (.ٗ( ألفيَّة ابن مال  )ص:ُ)
 (.ُٗ/ُ(، أكضح ا٤بسال  )ُِ/ُ(. كانظر: شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مال  )ِِ/ُ( شذكر الذَّىب )ِ)

 

 :ػاضططضبػاضدابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دخـولػحرفػاضـظداء:ػ)غا(ػرضؼػاالدـمػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :بقولػو (يػا)ا كػف ذكػر ىػؤالء اتصػلت فلمَّػ ،(يػا ىػؤالء اسػجدكا) علػى تأكيػل ،من ا٥بدىد
أال : )و فعل مضارع إذا أدرجت الكػبلـ، كالعػرب تقػوؿكأنَّ   (يسجدكا)فصار  ،ىجسسواجُ اظْ حمس

: ا٤بعػُب. ك مػع إضػمار إالال يلػي الفعػل  (يػا) ألفَّ  (؛يػا ىػؤالء ارٞبونػا )أال :أم ،(يا ارٞبونػا
ككػػػاف ىػػػذا ا٢بػػػذؼ ُب  ،مقامهػػػا (يػػػا)كقامػػػت  فظػػػذفت األ٠بػػػاء، (،أال يػػػا قػػػـو اسػػػجدكا)
 .(ُ)شديدبالتَّ  ة، كقرأ الباقوفداء خاصَّ النّْ 

علػػى قػػراءة   ىجسسواجُ ة اْظززيَزز الأحمس :قولػػو ُب )الربىػػاف(: "  قػػاؿ الزَّركشػػيُّ 
أال يػػػا ىػػػؤالء : )قػػػديركالتَّ  نػػػداء،( يػػػا)ك علػػػى أهنػػػا تنبيػػػو، (أال)بتخفيػػػف   الكسػػػائيّْ 
ػػ (يػػا)كٯبػػوز أف يكػػوف (. اسػػجدكا هلل  ألفَّ  ؛اكٝبػػع بيػػنهن تأكيػػدن  كال منػػادل ىنػػاؾ، ا،تنبيهن

ا علػػػى قػػػراءة كاسػػػتدعاء إقبالػػػو علػػػى اآلمػػػر، كأمَّػػػ ،األمػػػر قػػػد ٰبتػػػاج إٔب اسػػػتعطاؼ ا٤بػػػأمور
كالفعل ا٤بضػارع  افية،النَّ  (ال)اصبة للفعل دخلت عليها لنَّ ا (أف) شديد فعلى أفَّ األكثر بالتَّ 

كُب تلػػػ  القػػػراءة  معػػػرب، صػػػب فالفعػػػل ىنػػػاوف عبلمػػػة النَّ كحػػػذفت النُّػػػ بعػػػدىا منصػػػوب،
   .(ِ)"مبِبّّ 

َِززة ُُززَصدَّ حمس :كقػد اعػَبض أيضنػا بقػػو٥بم: فمػا تصػنع بقولػػو   [،ِٕاألنعػػاـ:] ىجسيَززة حَلْتَ
 باسم؟حي  دخل حرؼ النّْداء على ما ليس 
 كا١بواب يقاؿ فيو ما قيل ُب سابقو.

مػػػا لػػػو صػػػلة فيمػػػا ٫بػػػن  القػػػرآف الكػػػرميكقػػػد سػػػبق ُب بيػػػاف أداة النّْػػػداء ا٤بسػػػتخدمة ُب 
بصػػدد بيانػػو ىنػػا، كقػػد أيعيػػد ىنػػا للوفػػاء ببيػػاف دخػػوؿ حػػرؼ النّْػػداء )يػػا( علػػى االسػػم ُب 

، كزيادةن ُب توضيح ا٤بعُب، كذل  من خبل ا٣بطاب القرآين  ؿ اإلعراب التَّفصيلي. مستقبلِّ

                                                

(. كقيل: قرأ ابني عباس كعبد الرَّٞبن السلمي كا٢بسن كأبو ِٕٓ–ِٔٓ/ُن )حجَّة القراءات( )( بتصرُّؼ عُ)
(، ّّٕ/ِ(، النَّشر )ِٕٓ–ِٔٓ/ُ. انظر: حجَّة القراءات )ىجسأال يَة اْظُجسواحمسجعفر كٞبيد األعرج: 

(، احملرَّر ُِٔ/ٓ(، معاين القرآف، للنَّظاس )ّّٓ/ِ(، إبراز ا٤بعاين من حرز األماين )ِّٔاإلٙباؼ )ص:
(، مشكل إعراب القرآف، ٤بكي ُٖٓ/ْ(، البيضاكم )ُِٖ/ٔ(، تفسّب أيب السُّعود )َْٓ/ُالوجيز )

(ِ/ّّٓ.) 
 (. َُٖ/ّ( الربىاف ُب علـو القرآف  )ِ)
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 كا٣ببلصة ُب ذل :  
 :٥با توجيهاف، ككذل  قولو  ،ىجسسواجُ ة اظْ يَ  الأحمس : أفَّ قراءة الكسائيّْ 

 :ىجسيَة حَلْتََِة َُُصدَّ حمس
 : أف يقاؿ: إفَّ )يا( حرؼ تنبيو.التَّوجيه األوَّل

ف التَّقػدير: : أف يقاؿ: إفَّ )يا( حػرؼ نػداء كا٤بنػادل ٧بػذكؼ، كيكػو والتَّوجيه الثَّاني
 .(ُ))يا  ىؤالء اسجدكا(، ك)يا قـو ليتنا نرد(..

  ، كابػن مالػ (ِ)(القرآف الكػرميُب )معاين   كماؿ إٔب ىذا الرأم الفرَّاء
 .(ٓ)ُب )البياف( (ْ) ، كاألنبارم(ّ)ُب )التَّسهيل(

 
                                

  

                                                

(، ُِٔ/ٓ(، معاين القرآف، للنَّظاس )ُِٖ/ٔالسُّعود ) أيبتفسّب (، ْْٕ /ُٗ( انظر: تفسّب الطَّربم  )ُ)
(، ا٢بجَّة ُب القراءات السَّبع ِٕٓ/ُ(، اإلتقاف )ّٗٓ/ّ(، زاد ا٤بسّب )ََٓ/ّم )تفسّب البغو 

ابن  (،َِّ/ٕ) الكشف كالبياف (،ٕٗٓ /ِ) (، ٕبر العلـو ّّٓ/ِ(، مشكل إعراب القرآف )ُِٕ/ُ)
مات )ُٔٗ/ِا٣بصائص ) (، َُٔ/ِ)النسفي  (،ُِْ/ُٓعادؿ ) (، اإلنصاؼ ُب ّٕ/ُ(، البلَّ

 (.ٗٗ/ُمسائل ا٣ببلؼ )
 (.  َِٗ/ِ( معاين القرآف الكرمي، للفرَّاء )ِ)
 (. ّٖٗ/ّ( التَّسهيل، البن مال  )ّ)
ين األنبارم، من علماء اللُّغة ْ) ( ىو عبد الرَّٞبن بن ٧بمَّد بن عبيد اهلل األنصارم، أبو الربكات، كماؿ الدّْ

ا عفيفنا، خشن العيش كا٤بلبس، ال ي قبل من أحد شيئنا. سكن )بغداد( كاألدب كتاريخ الرّْجاؿ. كاف زاىدن
(، ا٤بختصر ّّ(، البلغة ُب تراجم أئمة النَّظو كاللُّغة )ص:ِّٕ/ّىػ[. انظر: األعبلـ )ٕٕٓ] كتوُب فيها

(، بغية الوعاة ِّٗ/ُٓ(، كترجم لو ُب )تاريخ بغداد( )ِّٗ/ُاحملتاج إليو من تاريخ ا٢بافَ الدبيثي )
(، طبقات الشَّافعية الكربل، للسُّبكي َُ/ِشهبة ) (، طبقات الشَّافعية، البن قاضئٖ/ِ)
 (.ُّٖ/ٓ(، معجم ا٤بؤلفْب )ُٔٓ/ٕ)

 (. ُِِ/ِ( البياف ُب غريب إعراب القرآف )ٓ)
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"إفَّ أصػػػل  :ُب )تفسػػػّب سػػػورة النّْسػػػاء( يفػػػة قػػػاؿ أسػػػتاذنا العبلمػػػة إبػػػراىيم خل
)أم( الواقعػة ُب النّْػػداء نكػرة صػػا٢بة ألف تقػاؿ علػػى كافَّػػًة مػا ٲبكػػن أف ينػدرج ٙبتهػػا )علػػى 
ػػو )مػػا  سػػبيل البػػدؿ(، فهػػي مػػن ا٤بطلػػق بػػا٤بعُب األصػػوٕبّْ ا٤بعػػركؼ فيػػو، كإف كانػػت مػػن أعمّْ

 .(ُ)سبيل البدؿ" صدقنا(، كأكثره صبلحية؛ الندراج األجناس ٙبتها على
كقػػػد فرَّقػػػوا بػػػْب العػػػاـ كا٤بطلػػػق ُب األصػػػوؿ مػػػن حيػػػ  )ا٤بػػػا صػػػدؽ(، أم: )األفػػػراد( 

ْـّ ىػو ) ّّ إالَّ أفَّ عمػـو العػا (، كعمػـو ا٤بطلػق عمَّوم دفعَّيفيقولوف: إفَّ كلَّ كاحد منهما عػا
 . (ِ)(عموم بدليىو )

ٌب ّٔػػػا بعينهػػػا ُب سػػػياؽ كا٤بثػػاؿ يتظقػػػقُّ عنػػػدما نػػػأٌب بنكػػػرة ُب سػػياؽ اإلثبػػػات، ٍبَّ نػػػأ
ػػر فػػإفَّ الػػنَّفس  ،(ّ)النَّفػػي كعنػػدما نقػػوؿ: )يػػا(، كنقػػوؿ بعػػدىا: )أم(، كقبػػل أف يػػذكر ا٤بفسّْ

                                                

 (. َُٖ( تفسّب سورة النساء )ص:ُ)
 (. ُّٔ/ُ( انظر: اإلّٔاج، للسُّبكي )ِ)
( أك )ما جاءين رجله ّ) : )ما جاءين طالبه ( فهو نكرة ُب سياؽ النَّفي، كىي تعمُّ، ( كتوضيح ذل  إذا قلنا مثبلن

: )ما جاءين رجله( ال يصحُّ أف تقوؿى ٕب: ىل  أم: تشمل ٝبيع أفراد الرّْجاؿ دفعةن كاحدة، ٕبي  إذا قلتي
 ، جاءؾ ٧بمَّد؟ ألفَّ النَّكرة عمَّت ٝبيع أفراد ا١بنس دفعةن كاحدة. أمَّا قولنا: )جاءين رجله( من غّب نفيو

فعة الواحدة، إ٭با على سبيل البدؿ. فقول : )جاءين  فهنا ا٤بطلق ىنا يعمُّ األفراد لكن ال على سبيل الدَّ
ا بدال من علي  أك غّبه.  رجله(، فرجل صا٢بة ألف تقاؿ على أمّْ ذىكىرو من بِب آدـ، فيصحُّ أف أقصد ٧بمَّدن

: )جاءين ر  جله( كسىكىتُّ فل ى أف تسألِب كيصحُّ أف أقصد عليِّا بدال من ٧بمَّدو أك غّبه، ٕبي  إذا قلتي
عن الرَّجل من ىو؟ ىل ىو ٧بمَّد؟ ىل ىو عليّّ..؟ ك)أم( ٥با نفس ا٤بواصفات تشمل ٝبيع ما ٲبكن أف 
 =يندرج ٙبتها من األجناس أك األنواع على سبيل البدؿ، ٫بو: يا أيُّها الرجل..الطَّالب..ا٤بؤل.. العآب.

 

 اضططضبػاضثاطنػػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بغانػططظؼ:ػ)أي(ػواضحصطظػطنػذصرهػػػػػػػ
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: )النَّػاس(  ىنا كأنَّو قد حضػر فيهػا كػلُّ جػنسو مػن األجنػاس لكػن علػى سػبيل البػدؿ، مػثبلن
زززة اجلٍّزززةُس حمس ُب َٓ حَّ

َ
لكػػػن ال علػػػى سػػػبيل كأنَّػػػو حضػػػر ُب الػػػنَّفس أيضنػػػا [ ُِالبقػػػرة:] ىجسيَزززة خ

االسػتقبلؿ، كإ٭بػػا علػػى سػبيل صػػلوح أف يكػػوف ىػو ا٤بقصػػود بػػدؿ غػّبه، مثػػل: صػػلوح ا٤بػػؤل 
، كمثل: صلوح العلماء..اْب.  األعلى مثبلن

ػػر يػػأٌب ا٢بضػػور الثَّػػاين  ىػػو علػػى سػػبيل االسػػتقبلؿ، فكػػأفَّ  الػػذمفعنػػدما أذكػػري ا٤بفسّْ
مػػػرَّة بػػذكر )أم( لكػػػن ال علػػى سػػػبيل  معنػػا حضػػػورين، أك كػػأفَّ النَّػػػاس قػػد حضػػػركا مػػرَّتْب،

االسػػتقبلؿ، كإ٭بػػا الصَّػػلوح لػػئلرادة بػػدالن مػػن غّبىػػا؛ ألفَّ كػػلَّ األجنػػاس ٙبضػػر لكػػن علػػى 
 ، ٍبَّ يذكري ا٤بفسّْر با٢بضور االستقبلٕب.   -)كاحد بدؿ اآلخر(-سبيل الصَّلوح لئلرادة 

 .  (ُ)(أؿ) فيو ما نداءل كصلة دائيةالنّْ  (أمك)

                                                                                                                                 

كإ٭با نعتيها الذم يليها، كلكونو ىو ا٤بقصود با٢بكم  يقة ليست ىي،كا٤بقصود ُب ا٢بكم بالنّْداء ُب ا٢بق=
اٍغتيًفر فيو ما ال يغتفري ُب غّبه من النُّعوت، فا٤بفركض ُب النَّعت عند النَّظويْب أف يكوف مشتقِّا أك مؤكَّال 

أم: ا٤بنسوب إٔب با٤بشتقّْ، فا٤بشتقُّ مثل: )العاقل(، كا٤بؤكَّؿ با٤بشتقّْ مثل: ا٤بنسوب )ا٤بصرم( مثبل، 
)مصر(، ىذا ا٤بشار إليو مثبل. أمَّا )النَّاس( أك )الرَّجل( فهو جامد، فجاز أف يكوف نعتا؛ ألنَّو ا٤بقصود 

 بالنّْداء ُب ا٢بقيقة ُب قول : )يا أيُّها النَّاس(...كأنَّ  تناديو ال تنعت بو. 
حَّ حمس( "ك)أم( النّْدائية كصلة لنداء ما فيو )أؿ( يقاؿ: ُ)

َ
ة الصٍُّظُٔل يَة خ ٔاحمسك[، ُْ]ا٤بائدة: ىجسَٓ ُِ ٌَ ََ آ ة اذلي َٓ حَّ

َ
 ىجسيَة خ

ٍِّحُ حمسكٯبوز أف تؤنّْ  مع ا٤بؤن  فتقوؿ:  [.َُْ]البقرة: ِ ه ٍَ ْػ ٍُ
ْ ة اجلٍّْفُط ال َٓ ُذ حٍّ

َ
كإ٭با كانت  [.ِٕ]الفجر: ىجسيَة خ

اسم مبِب على الضَّمّْ؛  )أم( كصلة؛ ألنَّو ال يقاؿ: )يا الرَّجل( أك )يا الذم( أك )يا ا٤برأة(، ك)أم( ىذه:
ألنَّو منادل مفرد، ك)ىا( الزمة ألم للتَّنبيو، كىي عوض من اإلضافة ُب )أم( ك)الرَّجل( صفة الزمة لػ: 

(. كا٢باصل ُِٓ-َُٓ/ّ)أم(، كال بد من أف تكوف ىذه الصّْفة فيها )أؿ(". انظر: حاشية الصَّباف )
ا الرَّجل( إال ُب الضَّركرة؛ ألفَّ ُب ذل  ٝبعنا بْب أداٌب التَّعريف. أنٌو ال ينادم ا٤بعرَّؼ بػ: )أؿ( فبل يقاؿ: )ي

فيقاؿ: )يا أهلل(؛ ألفَّ )أؿ(  ،كجوَّزه الكوفيوف ُب االختيار. كاستثِب البصريوف شيئْب: اسم اهلل 
ّٔا كأف تسمّْي للزكمها فيو كأهنا من بنية الكلمة،  فيجوز حينئذو قطعي ٮبزه ككصلو. كالثَّاين: ا١بملة ا٤بسمَّى 

: )يا الرَّجل قائم( أقبل؛ ألنَّو ٠بّْي بو على طريق ا٢بكاية. انظر: ٮبع  )يا الرَّجل قائم( فإذا ناديتو قلتى
(. "ك)أم( ٗبنػزلة )كل( مع النَّكرة  كٗبنػزلة )بعض( مع ا٤بعرفة كالفعل ُب قول : )أمُّ ْٖ-ْٔ/ِا٥بوامع )

ـ ، كىو ضمّب )أم(، عبيدم ضرب  فهو حرّّ( عاّّ حٌب لو ضرب و ا١بميع عتقوا؛ ألفَّ الفعل مسند إٔب عا
( خاصّّ حٌبَّ لو ضرب ا١بميع ٓب يعتق إال األكَّؿ؛ ألفَّ الفعل مسند إٔب  =كُب )أمُّ عبيدم ضربتو فهو حرّّ
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 كاحتياجهػػػا ،اإلّٔػػػاـ علػػػى لوضػػػعها ألهنػػػا (؛أيػػػا) آثػػػركا إ٭بػػػا ندائػػػو إٔب ةكصػػػل (أم"ك)
 كضػػع بكونػػو اإلشػػارة اسػػم شػػأّها ك٤بػػا ،غّبىػػا مػػن بعػػدىا ٗبػػا ألصػػق صا٤بخصّْػػ إٔب اكضػػعن 
 إٔب وصػػلالتَّ  ُب مقامهػػا قػػاـ بعػده الوصػػف أك ةا٢بسػػيَّ  باإلشػػارة إّٔامػو إزالػػة امشػػركطن  امبهمنػ
 ٗبػا لكػن إّٔامػو إزالػة امشػركطن  امبهمنػ كضػع كإف وفإنَّ  الغائب ضمّب اكأمَّ . (أؿ) فيو ما نداء
 .(ُ)"ٝبلة لكنو بعده ما إّٔامو أزاؿ كإف وفإنَّ  ا٤بوصوؿ اكأمَّ  ،ا٤بفسر كىو اغالبن  قبلو

كغػػػّبه مػػن البيػػػاف الواضػػح للظكمػػػة مػػن ذكػػػر   كقػػد سػػػبق مػػا قالػػػو الز٨َّبشػػرمُّ 
داء نكػرة موضػػوعة كالواقعػة ُب النّْػ ،ّبةشػػه معػافو  ٥بػا( أمك) : األلوسػيقػاؿ ك )أم(. 
ال يػػػدخل  (يػػا) ألفَّ (؛ ؿ)أل ّٔػػا لنػػداء مػػا فيػػو كتوصّْػػ ،داءفػػت بالنّْػػتعرَّ  ٍبَّ  ،مػػن كػػل   لػػبعضو 

كٮبػا  ،هنمػا كمثلػْبإف ،عريػفر ا١بمع بْب حػرُب التَّ ا لتعذُّ شذكذن  إال عليها ُب غّب اهلل 
  :من ٫بو فيما شذَّ  إالال ٯبتمعاف 

 (ِ)(دىكاء أبدا ّٔم ًلمالى  كال***يب ٤با ييلفىى ال كاهلل فبل)

                                                                                                                                 

زء ضمّب ا٤بخاطىب، كىو خاصّّ إذ الرَّاجع إٔب )أم( ضمّب ا٤بفعوؿ، كالفعل يعمُّ بعمـو فاعلو لكونو كا١ب=
 (.ِّٖ – ِّٔمن الفعل". الكليَّات )ص:

 (. ُُٓ/ّ( حاشية الصَّباف )ُ)
( البيت ٤بسلم بن معبد الواليب األسدم، من بِب أسد، كقيل: لرجل من بِب أسد ]الوافر[. اللغة: )ال يلفى( ال ِ)

جدة كاألٓب، كال يوجد، من ألفى إذا كجد، )٤با يب( الذم يب. كا٤بعُب: يقسم أنَّو ال يوجد للذم بو من ا٤بو 
للذم عند خصومو من ا٢بقد كالضَّغينة عبلج، كليس ىناؾ أمل ُب ا٤بودَّة كا٤بصا٢بة كإزالة األحقاد 
كالضَّغائن، بعد أف تفاقم ا٣بطب كعظم ا٣ببلؼ. كالشَّاىد فيو: )للما( فالبلـ الثَّانية توكيد لؤلكٔب ا١بارَّة، 

أحرؼ ا١بواب كىو شاذّّ؛ ألفَّ ا٢برؼ ا٤بؤكد موضوع على  كٓب يفصل بينهما فاصل مع أفَّ البلـ ليست من
ا بو(؛ ألفَّ األصل ُب  ،حرؼ ىجائي كاحد ال يكاد يقـو بنفسو كلو جاء على الصَّواب لقاؿ: )لًمىا لًمى

حرؼ أف يعاد مع االسم آّركر عند توكيده. انظر: توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال  بشرح ألفيَّة ابن مال  
(، كانظر: التَّظرير كالتَّنوير ِِٖ/ِ(، ا٣بصائص )ِّّ/ُ(، )ِِٖ/ُاعة اإلعراب )(، سرُّ صنِٖٗ/ِ)
ر ا٤بصوف )َّٕ/ِّ) (، ُّْ/ُٓ(، )ْٖٔ/ٔابن عادؿ )(، َِّ/ٖالبظر احمليط )(، ُّٖ/ِ(، الدُّ
(، َٓٓ(، شواىد ا٤بغِب )ص:ِٗٓ/ٗ(، )ُٓٓ/ٓ(، )ِْٕ–َِٕ/ِ(، كانظر: خزانة األدب )ٓ/َِ)

 بن جِب، الاحملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ القراءات، (ٖٔ/ُاين القرآف، للفرَّاء )(، معُٓ/ِالدُّرر )
(ِ/ِٓٔ.) 
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لتػػـز فيػػو ىػػذه ا٢بركػػة اك  ،ا ٥بػػاداء كصػػفن كجعػػل ا٤بقصػػود بالنّْػػ ،أعطيػػت حكػػم ا٤بنػػادم 
كال ينػاُب ىػذا كػوف  ،داءو ا٤بقصػود بالنّْػا بأنَّػلتـز ذل  إشعارن اكإ٭با  ،مةة ا٤بسماة بالضَّ ا٣باصَّ 

حيػػ  ٓب  ذلػػ  ٕبسػػب الوضػػع األصػػليّْ  ألفَّ  ؛تبوعػػوسػػبة ٤با غػػّب مقصػػود بالنّْ الوصػػف تابعنػػ
كمن ىنا ٓب يشػَبطوا ُب ىػذا  ،ا ٤ببهمرن ذاتو ككونو مفسّْ  ا ُب حدّْ عليو ما ٯبعلو مقصودن  أيطر 

 .عػوتذلػ  ُب النُّ  اشػَبطوا (ُ)ا٢باجػب كػابنذر  النَّ  إالظويْب النَّ  مع أفَّ  االشتقاؽالوصف 
ػػد كالتَّ أكيػػنبيهيػػة زائػػدة الزمػػة للتَّ التَّ  (ىػػا)ك مػػن ا٤بضػػاؼ إليػػو أك مػػا ُب  ا تسػػتظقُّ عػػويض عمَّ

يًّزحمسنػوين كمػا ُب حكمو من التَّ 
َ
زة ةخ ٔا ٌَ ا كإف ٓب يسػتعمل ىنػا مضػافن  [،َُُ]اإلسػراء: ىجسدَزْسُغ

ا مػا كثػّبن   الػذمأكيػد ريقة ٤با فيهػا مػن التَّ داء ُب الكتاب آّيد على ىذه الطَّ النّْ  رى ككثػي  .أصبلن 
جتمػػػاع اك  ،نبيػػػوأكيػػػد ٕبػػػرؼ التَّ كالتَّ  ،كاإليضػػػاح بعػػػد اإلّٔػػػاـ ،كرلػػػذّْ ر ايقتضػػػيو ا٤بقػػػاـ بتكػػػرُّ 

 . (ِ).."ىذا ما ذىب إليو ا١بمهور. عريفْبالتَّ 
ػػػػػػعود اسػػػػػػم مػػػػػػبهم جعػػػػػػل كصػػػػػػلة إٔب نػػػػػػداء  (أم)ك(: " كُب )تفسػػػػػػّب أيب السُّ

مزيلػػة إلّٔامػػو  ،ظة لػػوو صػػفة موضّْػػبػػل علػى أنَّػػ ،ا٤بعػركؼ بػػالبلـ ال علػػى أنػػو ا٤بنػػادل أصػػالة
كاقظمت بينهما كلمػة  ،داءو ا٤بقصود بالنّْ ا بأنَّ  إشعارن كالتزاـ رفعو مع انتصاب موصوفو ٧ببلِّ 

ػػكتعويضنػػ ،داءا ٤بعػػُب النّْػػنبيػػو تأكيػػدن التَّ  مػػن ا٤بضػػاؼ إليػػو ك٤بػػا تػػرل مػػن  :أم ،وا يسػػتظقُّ ا عمَّ
  ،زيل آّيػدػنػأكيد كثر سػلوكها ُب التَّ من أسباب ا٤ببالغة كالتَّ  ريقة بضركبو استقبلؿ ىذه الطَّ 

 رائع كغػّب ذلػ  خطػوبه ما كرد ُب تضاعيفو على العباد من األحكاـ كالشَّػ ككلُّ . كيف ال
 ،كاعيػة وىػا بػآذافو كيتلقَّ  ،ةيبػكتطمػئن ّٔػا القلػوب اآل ،منها ا١بلودي  شعرَّ بأف تقٍ  حقيقةه  جليلةه 

 .(ّ)"نبيوأكيد ُب اإليقاظ كالتَّ فاقتضى ا٢باؿ ا٤ببالغة كالتَّ  .كأكثرىم عنها غافلوف
 كعلى ذل  فإفَّ فائدة ذكر )أم( ُب النّْداء ُب ثبلثة أمور:

"أحدىا: غرض لفظػي يتمثَّػل ُب كوهنػا كصػلة لنػداء مػا فيػو )أؿ(، فػإفَّ حػرؼ النّْػداء 
 ال يصحُّ أف يباشر منادل فيو )أؿ(. 

                                                

 (. ِٖٓ/ْ(، )ّٖٔ/ُ( انظر: شرح الرَّضي على كافية ابن ا٢باجب )ُ)
 (.ٖٓ/ُ(، كانظر: تفسّب أيب السُّعود )ُِٖ–ُُٖ/ُ( بتصرُّؼ عن )ركح ا٤بعاين( )ِ)
 (. ٖٓ/ُ( تفسّب أيب السُّعود )ّ)
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 أمَّػػا الغرضػػاف ا٤بعنويػػاف لػػذكرىا: فأحػػدٮبا: أهنػػا ٕبكػػم إطبلقهػػا كصػػلوحها ألف تقػػاؿ
إذا طػػػرؽ ذكريىػػػا  -كمػػػا سػػػبق-علػػػى ىػػػذا كعلػػػى ذاؾ مػػػن األجنػػػاس علػػػى سػػػبيل البػػػدؿ 

ػػر ٥بػا يصػلح ُب الػنَّفس أف يػراد منهػا ىػػذا  السَّػمع ٗبجرَّدىػا، كقبػل أف يػذكر مػا بعػدىا ا٤بفسّْ
ػػر بعػػدىا كػػاف  ػػر، كأف يػػراد غػػّبيه مػػن بقيػػة األجنػػاس الصَّػػا٢بة لػػئلرادة، فػػإذا ذكػػر ا٤بفسّْ ا٤بفسّْ

فس على سبيل االستقبلؿ كاإللغاء ٤با عداه، ككذل  يقػاؿ ُب كػلّْ ٚبصػيصو حضوره ُب النَّ 
ػػػر ٥بػػػا مػػػع بقيػػػة  لعػػػاـ أك تقييػػػدو ٤بطلػػػق، فػػػذكر )أم( أفادنػػػا حضػػػورنا مشػػػَبكنا للجػػػنس ا٤بفسّْ

ا على ا٢بضور ا٤بستقلّْ لذل  ا٤بفسر بعد ذكره..  األجناس زائدن
ػػريىا تػػَبدَّد كأمَّػػا الغػػرض اآلخػػر أنَّػػو عنػػد ذكرىػػا، كقبػػل أف يطػػر  ؽ السػػمعى ذكػػري مػػا يفسّْ

فتتشوَّؽ النَّفس إٔب معرفة ا٤براد..، كتفسّب ىذا ا٤ببهم ٕبكم ما غرسػو اهلل . النَّفس ُب ا٤براد
  فيها، كجبلها عليو من غريزة حبّْ االستطبلع. فإذا ذكر ا٤بفسّْر بعد ذل  فجاءىػا

ػػنو ك ػػن ُب الػػنَّفس أٲبػػا ٛبكُّ أ٭بػػا حيًفػػرى كغػػرز ُب أعمػػق األعمػػاؽ منهػػا؛ البيػػاف بعػػد اإلّٔػػاـ ٛبكَّ
ػػػفو كحػػػرصو علػػػى التَّظصػػػيل تكػػػوف علػػػى بقائػػػو  ألفَّ مػػػا يػػػأٌب عػػػن تعػػػبو ُب الطَّلػػػب، كتلهُّ

. كبػػذل  أكػػوف قػػد أتيػتي علػػى بيػػاف مػػا قيػػل ُب (ُ)أحػرص، كُب مزيػػد العنايػػة بػػو أًب كأبلػغ"
 بة ٤بوضوعات ىذا الفصل.. معُب )أىٍم(، كا٢بكمة من ذكره، كما لذل  من األٮبيَّة بالنّْس

 
                               

  

                                                

 (. َُٗ–َُٖ( تفسّب سور النّْساء )ص:ُ)
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ػ

ػأوَّال:ػحصطظػاضتَّظبغػػبـػ)عا(:
بػػػو عبػػػاده مػػػن أكامػػػره كنواىيػػػو ككعػػػده ككعيػػػده أمػػػور عظػػػاـ،  إفَّ مػػػا نػػػادل اهلل 

 كخطوب جساـ ٯبب عليهم أف يتيقَّظوا ٥با....  
 : لفائدتْب كموصوفها فةالصّْ  بْب قظمةا٤ب نبيوالتَّ  ككلمة" : قاؿ الز٨َّبشرمُّ 

 ..معناه بتأكيد كمكاتفتو داءالنّْ  حرؼ معاضدة - ُ
 .(ُ).."اإلضافة من :أم ،ويستظقُّ  ا٩بَّ  اعوضن  كقوعها - ِ

ػػػأيػُّ  يػػػا)أىم( ُب النّْػػػداء، ٫بػػػػو: ) (ِ)كتػػػدخل علػػػى نعػػػػت (جػػػػلي الرَّ  اهى
          ىػػػػذا ُب كىػػػي ،(ّ)

  (.أم) إليو تضاؼ اعمَّ  عويضكللتَّ  :قيل .داءبالنّْ  ا٤بقصود وأنَّ  على نبيوللتَّ  (ْ)كاجبة
  

                                                

الربىاف ُب (، َُٖ/ُ) النيسابورمتفسّب (، ُِّ/ِ(، كانظر: تفسّب الرَّازم )ِِٔ–ِِٓ/ُالكشاؼ ) (ُ)
 (.ْٔٓ(، مغِب اللَّبيب )ص:ُْٓ/ِعلـو القرآف )

 (. ُّْ/ُ( كقيل: ىو عطف بياف لعدـ االشتقاؽ كما ُب الرَّضي على الكافية )ِ)
يكوف )أم( منادل نكرة مقصودة، ك)ىا( للتَّنبيو، ك)الرَّجل( نعت لػ: )أم(. انظر: ا٤بقتضب،  ( كعلى ذل ّ)

 (. ُِٕ–ُِٔ/ْللمربٌد )
اين(: "كحرؼ التَّنبيو الـز ُب ىذا ا٤بوضع؛ ألنَّو كالصّْلة لػ )أم(، بسبب ما ( أم: كاجبة الزيادة. كُب )ا١بُب ْ) الدَّ

اين )ص: ربوف فيو: ىا صلة كتنبيو"وؿ ا٤بعفاها من اإلضافة؛ كلذل  يق     (. ّْٕا١بُب الدَّ

 

 اضططضبػاضتادعػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 حصطظػاضتَّظبغػػبـػ)عا(،ػوظداءػطاػسغػػ)أل(ػػػػ
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   .(ِ)اإتباعن  ىاؤىا تضم كأف ،ألفها ٙبذؼ أف (ُ)(أسد بِب) لغة ُب ىذه ُب كٯبوز
    : عامر ابن قراءة كعليو

ُّ حمس يَّزز
َ
ُِززٔنَ  خ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ُّ حمس ،(ّ)ىجسال يَّزز

َ
ُّ حمس، (ْ)ىجساثلٍَّلززالنِ  خ يَّزز

َ
ززةِخصُ  خ  ُب ا٥بػػاء بضػػمّْ - (ٓ)ىجسالعٍّ

 .(ٔ)-الوصل
 كُب )تفسّب سورة النّْساء( بياف ٢بكم ثبلث تيٍستىفاد من التَّنبيو بػ: )ىا(:

: اإلرشػػادي إٔب أٮبيَّػػة األمػػر ا٤بنبَّػػو إليػػو ضػػركرة أنَّػػو ال ٰبسػػن التَّنبيػػو مػػن العاقػػل أوالهََّّا"
نبيػػو إالَّ إٔب مػػا ىػػو مهػػمّّ ٱبشػػى أف تقػػع الغفلػػةي عػػن أٮبيَّتػػو لػػوال التَّ  فضػػبلن عػػن العلػػيم 

 إليو.

                                                

(، َُٗ/ُقبيلة )بِب أسد( من أشهر القبائل العربيَّة. انظر: بطوف )بِب أسد( ُب ٝبهرة أنساب العرب ) (ُ)
 (.ُِٓ/ٖ(، كانظر: ا٤بفصَّل ُب تاريخ العرب )ْٔٔ/ِ)

 ( أم: إتباعنا لضمة الياء ُب )أم(. ِ)
ًْ ُتْفيُِدٔنَ حمس: ختمت بقولو  ( كىي آيةه طويلةه ّ) َُِٔن ىََػيٍُّس ْؤٌِ ٍُ ْ َّ ال يَّ

َ
ِ ََجِيًػة خ ٔا إََِل اَّللٍّ  [.  ُّ]النُّور: ىجسَودُُٔب

َّ اثلٍَّلالنِ حمس( كٛباـ اآلية: ْ) يَّ
َ
ًْ خ َِْفُصُ  ىَُس   [. ُّ]الرَّٞبن: ىجسَظ

ةِخُص ادُْع جَلَة َربٍَّم حمس( كٛباـ اآلية: ٓ) َّ العٍّ يَّ
َ
ٔا يَة خ ُ َذُسونَ  َوكَةل ْٓ ٍُ َ َِة ل ة َغَِٓس ِغَِْسَك إِجٍّ ٍَ ِ    [.ْٗ]الزخرؼ: ىجسث

ُِٔنَ حمس(. كُب )الكشاؼ(: "كقرئ: ُْْ/ٔ(، البظر احمليط )ُِٕ/ٓ( انظر: الدُّر ا٤بصوف )ٔ) ْؤٌِ ٍُ ْ ُّ ال يَّ
َ
 بضمّْ - ىجسخ

أتبعت  ككجهو أهنا كانت مفتوحة لوقوعها قبل األلف، فلمَّا سقطت األلف اللتقاء السَّاكنْب -ا٥باء بضمّْ 
ُّ حمسابن عامر:  كقرأ(. كُب )احملرَّر الوجيز(: "ّٗ/ّالكشاؼ )حركتها حركة ما قبلها".  يَّ

َ
  -بضمّْ ا٥باء- ىجسخ

أف ٘بعل ا٥باء كأهنا من نفس الكلمة، فيكوف إعراب ا٤بنادل فيها. كضعَّف أبو علي ]الفارسي[ ككجهو 
ا. كبعضهم يقف )أيُّو(. كبعضهم يقف )أيُّها( باأل . كقوَّل أبو علي الوقفى باأللف؛ ألفَّ علَّة لفذل  جدِّ

ـ، فإذا كاف الوقف ذىبت العلَّة فرجعت األلف كما ترجع  حذفها ُب الوصل إ٭با ىي سكوهنا كسكوف البلَّ
يْسِ حمس: من قولو  ىجسُُمِّلِ حمسالياء إذا كقفت على  (، َُٖ/ْ". احملرَّر الوجيز )[ُ]ا٤بائدة: ىجسَدْيَ ُُمِّلِ الصٍّ

 (، ركح ا٤بعاينُٕٔ/ٓ(، غرائب القرآف )ُْْ/ٔالبظر احمليط ) (،ِّٗ/ُِفسّب القرطيب )ت كانظر:
(، السَّبعة ُب َُٖ(، التَّيسّب ُب القراءات السَّبع )ص:َُْ(، إٙباؼ فضبلء البشر )ص:ُْٕ/ُٖ)

، (ْٕٗبن ز٪بلة )ص:ال (، حجَّة القراءات،ُْٖيسّب )ص:(، ٙببّب التَّ ْٓٓالقراءات، البن ٦باىد )ص:
(. كضعَّفها أبو جعفر ِٓ/ِ(، كانظر: ٮبع ا٥بوامع )ْٔٓ(، مغِب اللَّبيب )ص:ٔٗٓ–ٓٗٓ/ّالفريد )

 (. ُّْ/ّالنَّظاس، كقاؿ: ىي لغةه شاذَّةه ال كجو ٥با؛ ألفَّ )ىا( للتَّنبيو. انظر: إعراب القرآف، للنَّظاس )
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ػابغة علػى عبػاده بتنبػيههم إٔب مػا  : ٘بليػةي رٞبػة اهلل ثانيتها الواسػعة، كنعمتػو السَّ
يهمُّهػػم، كٕبيػػػ  ٓب يكلهػػم إٔب أنفسػػػهم ُب اكتشػػػاؼ مػػا فيػػػو مػػن األٮبيَّػػػة، كال ككلهػػػم إٔب 

 ٲبكن أف تعَبيهم فتظوؿ دكف تنبههم إليو. الٍبالغفلة 
مة ا٢بجَّػة علػيهم ّٔػذا التَّنبيػو، ليهلػ ى مػن ىىلىػ ى عػن : قطعي أعذاًر ا٣بلق، كإقاثالثتها

بعػد إذ نػبَّههم إٔب مػا يهمُّهػم ال يبقػى ٥بػم عػذر  بػىيّْنةو، كٰبٓب من حيَّ عن بػىيّْنةو. فإنَّو 
 .(ُ)ُب ادّْعاء أهنم ٓب يعرفوا أٮبيَّتو، كأهنم لو نبّْهوا إليها لعرفوىا"

 مػا أك إليو ا٤بضاؼ من تستظق اعمَّ  عويضكالتَّ  دأكيللتَّ  الزمة زائدة نبيهيةالتَّ  (ىا)ك"
يًّززحمس ُب كمػػا نػػوينالتَّ  مػػن حكمػػو ُب

َ
ززة ةخ ٔا ٌَ  ىنػػا يسػػتعمل ٓب كإف [،َُُ]اإلسػػراء: ىجسدَززْسُغ

 الػذم أكيػدالتَّ  مػن فيهػا ٤بػا ريقػةالطَّ  ىػذه علػى آّيػد الكتػاب ُب داءالنّْػ ككثػر .أصبلن  امضافن 
 ،نبيػػػػوالتَّ  ٕبػػػػرؼ أكيػػػػدكالتَّ  ،اإلّٔػػػػاـ بعػػػػد كاإليضػػػػاح كرالػػػػذّْ  ربتكػػػػرُّ  ا٤بقػػػػاـ يقتضػػػػيو مػػػػا اكثػػػّبن 
 .(ِ)"عريفْبالتَّ  جتماعاك 

 إٔب الغافػل تنبيػو اإمَّػ: منها ا٤براد ألفَّ  ؛بذل  يت٠بّْ ك٩بَّا سبق يتبْبَّ أفَّ )ىا( التَّنبيهيَّة 
 بلؿكجػ بعػدىا، مػا ةأٮبيَّػ إٔب الغافػل غػّب شػعارإل اكإمَّػ. سػيذكر مػا إٔب كتوجيهو بعدىا، ما

  .عليو كيقبل لو، غليتفرَّ  شأنو،
 

ػ(:أل)ػسغػػطاػظداءثاظًغا:ػػ
.  للمؤنَّ  (هاتي أىيػَّ )ك ر،للمذكَّ  (أيُّها) بكلمةً  قبلىوي  ييؤتى ،(أىؿٍ ) فيو ما نداءي  أرٍيدى  إذا
 باسم يؤتى أك أني ،كالتَّ  ذكّبي التَّ  فيهما مراعىن  ،كاحدو  بلفَ كا١بمع ثنيةً التَّ  معى  كتىبقيافً 
 . رةاإلشا

ًُ حمس : كقولو :لفاألوَّ  زة اجلٍّزةُس اْخُجزُسوا َربٍُّسز َٓ حَّ
َ
زة حمس [،ُِالبقػرة:] ىجسيَة خ َٓ حَّ

َ
يَزة خ

ًِ ا  ة َؽصٍَّك ثَِصبَِّم اىَْهصِي ٌَ ٍِّزحُ حمس : كقولػو [،ٔاالنفطػار:] ىجسنَْعةُن  هِ ٍَ ْػ ٍُ
ْ ة اجلٍّْفُط ال َٓ ُذ حٍّ

َ
 ىجسيَة خ

 [. ِٕالفجر:]
                                                

 (.ُُُ( تفسّب سور النّْساء، أ.د إبراىيم خليفة )ص:ُ)
   (.ُِٖ/ُعاين )( ركح ا٤بِ)
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 كاألمثلة كثّبة ككاضظة.
-كمػا تقػدـ– ( ال تستعمل إال ُب النداء، ك)أيتهػا( تسػتعمل للمؤنػ هىاأىيػُّ ككلمة: )

ٍِّزحُ حمس :، )أم( ٯبوز تأنيثها إذا كصػفت ٗبؤنػ  كقولػو  هِ ٍَ ْػ ٍُ
ْ ة اجلٍّْفزُط ال َٓ ُذ حٍّ

َ
ىػا:  ىجسيَة خ

كمػا ذكػر -أك اسػم إشػارة  ،أك ٗبوصػوؿ ،ؼ بػأؿكيلػـز كصػفو ٗبعػرَّ  ،كىػا بعػده حػرؼ تنبيػو
 .(ُ)منقوؿ منو إٔب االختصاص وألن ؛، كما ُب النداءكيلـز رفع صفتها .-النظاة

َى ) ا٤بنػػػػادل كػػػػاف إذا إال (ا٤بػػػػرأةي  ىػػػػذهً  يػػػػاك) (،جػػػػلالرَّ  ىػػػػذا يػػػػا) :٫بػػػػو :انيوالثَََََّّّّّ  لفػػػػ
ا كتيقطىعي  (أؿٍ ) تبقى لكن. (ِ)(ا١ببللة  . (أهلل يا: )٫بو ا،كيجوبن  ٮبزهي

دةو مي  ٗبيمو  منو عويضي كالتَّ  داءً النّْ  حرؼً  حذؼي  معىوي  كاألكثر  علػى اللػةً للدّْ  مفتوحػةو، شػدَّ
 (.اللهمَّ ) :٫بو عظيمالتَّ 

 كقد كردت )ٟبسة( مواضع: 
يِْم حمس ٍُ ْ ةلَِم ال ٌَ  ًٍّ ُٓ   [.ِٔآؿ عمراف:] ىجسكُِو اليٍّ
ةءِ حمس ٍَ ََ العٍّ ٌِ ةنَِسةً  ٌَ َِة  ُْضِْل َغيَيْ

َ
َِة خ ًٍّ َربٍّ ُٓ ًَ اليٍّ َُ َمْصيَ  [.ُُْا٤بائدة:] ىجسكَةَل ِغحَِس ابْ

َْ ِغِِْسكَ ِإَوذْ كَةحمس ٌِ َٔ اْتَقٍّ  ُْ َشا  َْ ًٍّ إِْن َاَن  ُٓ ٔا اليٍّ ُ   [.ِّألنفاؿ:]ا ىجسل
ة َظالمٌ حمس َٓ ًْ ذِي ُٓ ُذ ًٍّ َوَُتِيٍّ ُٓ ة ُظجَْدةََُم اليٍّ َٓ ًْ ذِي ُْ ا َٔ  [.َُيونس:] ىجسَدْغ
رِْض حمس

َ
َٔاِت َواأل ٍَ ًٍّ ـَةِغَص العٍّ ُٓ   .(ّ)[ْٔالزمر:] ىجسكُِو اليٍّ

                                                

 (.ُُٓ/ُ(، البظر احمليط )ُِٕ/ُانظر: حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم )( ُ)
ـ؛ ألنَّ  إذا ناديتو فقد صار معرفة باإلشارة ٗبنػزلة ىذا، كذاؾ، (  كذل  "أفَّ ِ) االسم ال ينادل كفيو األلف كالبلَّ

ا الرَّجل تعاؿ(. كأمَّا قو٥بم: )يا أهلل اغفر( فإ٭با ديعى كال يدخل تعريف على تعريف، فمن ٍبَّ ال تقوؿ: )ي
ـ؛ ألهنما كأحد حركفو. أال ترل أهنما غّب بائنتْب كليستا فيو ٗبنػزلتهما ُب )الرَّجل(؛ منو.  كفيو األلف كالبلَّ

ربد ألنَّ  ُب )الرَّجل( تثبتهما كٙبذفهما، كٮبا ُب )اسم اهلل( ثابتتاف، كىو اسم علم". ا٤بقتضب، للم
(ْ/ِّٗ-ِِْ.) 

ر ا٤بصوف )ُِ/ِ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ّ) (، معاين القرآف ُْٕ/ُ(، احملرَّر الوجيز )ّٓ/ِ(، كانظر: الدُّ
(، كانظر: الكتاب، ُّٔ/ِ(، كانظر: تفسّب النَّيسابورم )َُّ/ُ(، التّْبياف )ّْٗ/ُكإعرابو، للزَّجاج )

 (.ُٔٗ/ِبتظقيق: عبد السَّبلـ ىاركف، لسيبويو )
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 ٓب وي ألنَّػػ ؛ظيحالصَّػ لػىع احملػلّْ، علػى كال ،فػػَاللَّ  علػى (،هػمَّ اللَّ ) تيوصىػفى  أف ٯبػوز كال
ْرِض حمس : قولػوي  اكأمَّ . ييسمىع

َ
َٔاِت َواأل ٍَ ًٍّ ـَةِغَص العٍّ ُٓ ، نػداءه  وأنَّػ علػى فهػو ،ىجسكُِو اليٍّ  آخػري

ػلى عى  ناديتى  كإذا .(السمواتً  فاطرى  يا همَّ اللَّ  قيل)  قػوؿي فت اكيجوبنػ حػذفتىها اكىضػعن  بػأؿٍ  اميقَبًننػ امن
 .(ُ)٠بىىوأىؿي  يا .فضلي  يا .اسي عبَّ  يا: موأىؿً كالسَّ  كالفضلً  اسً العبَّ  نداء ُب

. (اهلل يػػػا) :كمعنػػػاه عاء،الػػػدُّ  ُب  اهلل بنػػػداء خػػػاصه  العػػػرب كػػػبلـ ُب (هػػػمَّ اللَّ "ك)
 يريػػدكف داءالنّْػ حػػرؼ مػن عػػوضه  ا٤بػيمى  إفَّ : ظػاةالنُّ  قػػاؿ معػو داءالنّْػػ حػرؼ حػػذؼ رى ثػيػكى  ك٤بػا
 اغنيِّػ صػار عاءالػدُّ  إرادة عنػد إال يقػع ٓب ٤بػا الكلمػة ىػذه ُب  اهلل باسػم ا٤بيم ؽ٢با أفَّ 
 ا٤بػػػيم أفَّ  اىركالظَّػػػ. داءالنّْػػػ تفيػػػد ا٤بػػػيم أفَّ  ا٤بػػػراد كلػػػيس ا،اختصػػػارن  داءالنّْػػػ حػػػرؼ جلػػػب عػػػن
 :هاأصػػل كأفَّ  ،ةقظطانيَّػػ أك ةعربانيَّػػ مػػن( اللَّهػػم) :كلمػػة منهػػا ا٤بنقػػوؿ غػػةاللُّ  ُب تنػػوين عبلمػػة
 .(إلو) مرداؼ (ىيم الى )

 :الشَّاعر كقوؿ داءالنّْ  غّب ُب ىكذا بو نطقوا العرب أفَّ  ىذا على كيدؿُّ 
 .(ِ)(الكبّب مَّ ػػػػػاللهي  مىعيهاػػػػيىسٍ ***احػػػير  أيب من دعوةو ػػك)

 الشاعر: كقوؿً  ،داءالنّْ  مع كذل  بو نطقوا كأهٌنم
  

                                                

( كتستعمل )اللهمَّ( على ثبلثة أ٫باء: األكَّؿ: أف تكوف للنّْداء احملض، ٫بو: )اللهمَّ اغفر ٕب(. الثَّاين: أف يذكرىا ُ)
آّيب ٛبكيننا للجواب ُب نفس السَّامع، كأف يقاؿ ل : أخالد فعل ىذا؟، فتقوؿ: اللهمَّ نعم. الثَّال : أف 

ة كقوع ا٤بذكور معها، كقول  للبخيل: إفَّ األمَّة تعظّْم ، اللهمَّ إف بذلت تستعمل للدّْاللة على النُّدرة كقل
 (.ّّٖ/ُشطرنا من مال  ُب سبيلها". انظر: األصوؿ ُب النَّظو )

(، كالطَّربم ُّٗكىٍظلىفة( بدؿ: )كدعوة(. انظر: ديوانو )ص:( كالبيت ينسب لؤلعشى، كيركل: )ِ)
(. كقد ِّٔ/ِخزانة األدب )(، ّٓ/ْالقرطيب ) (،ّْٔ/ِ(، )ّّْ/ِ(، البظر احمليط )ُِِ/ّ)

..كالبيت من -كما سبق-(. كقيل: األعشى َِّ/ُ"أنشده الفرَّاء كٓب يبْبّْ قائلو. معاين القرآف، للفرَّاء )
)أيب رياح( كناية عن رجل من )بِب ضبيعة(، كا٠بو:  ،كىٍظلىفةو( كيمْب)]البسيط[. أمَّا اللُّغة فإفَّ قولو: 

فسألوه أف ٰبلف أك يعطي  ،مرك(. ككاف أبو رياح قد قتل رجبلن من )بِب سعد بن ثعلبة()حصن بن ع
ية فظلف ٍبَّ قتل بعد حلفتو، فضربو العرب مثبلن ٤با ال يغِب من ا٢بلف. كالشَّاىد فيو: )الىم( حي   ،الدّْ

 (.ََُٕ/ِبن مال  )انظر: توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال  بشرح ألفيَّة ا.استعمل )اللهمَّ( ُب غّب النّْداء.
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 .(ُ)(االلهيمَّ  يا اللهيمَّ  يا أقيوؿ***ألىمَّا ثه دى ػحى  ما إذا إينّْ )
 داءالنّْػ حػرؼ عن عوضه  ا٤بيم إفَّ : ظاةالنُّ  ٝبهوري  كقاؿ. اكثّبن  (اهلل يا) :يقولوف مكأهنَّ 
 (ِ)اءالفػرَّ  كزعػم. شػذكذ ذل  خبلؼ على كقع ما فَّ أك  ،قياسي   غّب تعويضه  ونَّ أك  ،احملذكؼ

 علينػػػػا أقبػػػػل :أم (ّ)(أـٌ  اهلل يػػػػا) :أصػػػػلها كٝبلػػػػة (،ا١ببللػػػػة اسػػػػم) مػػػػن ٨بتػػػػزؿه  (هػػػػمَّ اللَّ ) أفَّ 
 .(ٓ)"عليو دليل ال فتكلُّ  ذل  ككلُّ  ،(ْ)ٖبّب

                                                

(  ،البيت قيل: إنَّو أليب خرَّاشو ا٥بذٕبّْ، كقيل: ألميَّة بن أيب الصَّلت (ُ) -كىو من ]الرَّجز[. اللُّغة: )حىدىثه
نياكىو األ -بفتظتْب أك  ،)أ٤با( نزؿ. كا٤بعُب: يريد أنَّو إذا نزلت بو حادثة ،مر الذم ٰبدث من مكاره الدُّ

ُب كشف ما ينػزؿ بو. كالشَّاىد فيو: )يا اللهمَّ يا اللهمَّ( حي  ٝبع بْب  أصابو مكركه ١بأ إٔب اهلل 
دة الٍب يؤتى ّٔا للتَّعويض عن حرؼ النّْداء فجمع بْب العوض كا٤بعوَّض عنو.  ،حرؼ النّْداء كا٤بيم ا٤بشدَّ

صد (، توضيح ا٤بقآَ/ُ(، الزَّاىر ُب معاين كلمات النَّاس )ِٗٓ–ِٖٓ/ِانظر: خزانة األدب )
(، كانظر: ّْٖ/ُ(، شرح الرَّضي على كافية ابن ا٢باجب )َُٖٔ/ِكا٤بسال  بشرح ألفيَّة ابن مال  )

 (.ِِْ/ْا٤بقتضب، للمربد )
 (. َِْ–َِّ/ُ( معاين القرآف، للفرَّاء )ِ)
ظر: (، كانُٖٓ/ٖ(، تفسّب الرَّازم )ّٓ/ْتفسّب القرطيب ) (،ّّٗ/ُ) ، للزجاجمعاين القرآف كإعرابو ( انظر:ّ)

 .(ُْْ–ُّْجبلء األفهاـ، البن القيّْم )ص:
( التَّقدير الذم ذكره الفرَّاء: )يا اهلل أيمنا ٖبّب(. قاؿ: فكثرت ُب الكبلـ فاختلطت. ]أم: امتزجت ٗبا قبلها، ْ)

: الرفعة الٍب  (: "فاختلطت بو"[. قاؿ الفرَّاءُِِ/ّكىو )لفَ ا١ببللة(، كُب )تفسّب الطَّربم( )
ٮبزة )أيَـّ( ٤با تركت ]أم: ا٥بمزة، يريد حذفها قبل انتقاؿ حركتها إٔب ما قبلها[. قاؿ الفرَّاء:  ُب ا٥باء من

كنرل أفَّ قوؿ العرب: )ىىليمَّ إلينا( مثلها، إ٭با كانت )ىل( فضم إليها )أيَـّ( فَبكت على نصبها..إٔب آخر 
 (.  َِْ –َِّ/ُما ذكره الفرَّاء ُب ا٤بعاين. معاين القرآف )

(، الدُّر ا٤بصوف ّْٗ–ّّٗ/ُ(. كينظر ُب ذل : معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )ُِِ/ّ(  التَّظرير كالتَّنوير )ٓ)
(، تفسّب ا٤باكردم ّٓ/ْ(، القرطيب )ُٖٓ/ٖ(، تفسّب الرَّازم )ُُّ/ّ(، ركح ا٤بعاين )ٓٓ –ّٓ/ِ)
(،  ّّٖ/ُؿ ُب النَّظو )(، األصو ُّ/ْ(، أكضح ا٤بسال  )ُِِ-ُُِ)ص: أسرار العربيَّة(، ْٖ/ِ)

 (،َٓ/ُ) الزَّاىر ُب معاين كلمات النَّاس(، ُّٕ(، ا١بيمىل، للخليل )ص:ّْٓ–ُّْ/ُاإلنصاؼ )
مات )ص:(، ِٗ)ص: الفوائد العجيبة ُب إعراب الكلمات الغريبة  (، اللمع ُب العربيَّةٖٖالبلَّ

(، َُٔٗ –َُٖٔ/ِ، )(َُٔ/ُتوضيح ا٤بقاصد كا٤بسال  بشرح ألفيَّة ابن مال  ) (،ُُّ)ص:
(، كانظر: ِٔٓ/ّ(، شرح ابن عقيل )َّْ/ُ(، )ُْٗ/ُ) (، سرُّ صناعة اإلعرابَُٖٔ/ّ)

 (.َِْ–ِّٗ/ْا٤بقتضب، للمربٌد )
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 ،لػػبالطَّ  ُب إال تسػػتعمل ال ك٥بػػذا (؛اهلل يػػا) :معناىػػا (هػػمَّ اللَّ ) :لفظػػة أفَّ  خػػبلؼ ال
كلػػذل  صػػلة  ؛(ُ)(..كارٞبػػِب ٕب اغفػػر هػػمَّ اللَّ ) :يقػػاؿ بػػل (،رحػػيم غفػػور هػػمَّ اللَّ ) :يقػػاؿ فػػبل

  ٗبظور البظ .
                            
  

                                                

 (.ُْْ –ُّْ( انظر ذل   مفصَّبل ُب )جبلء األفهاـ( )ص:ُ)
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  العاـ من ا٤بخاًطب إٔب ا٤بخلوؽ: ا٣بطاب القرآينجدكؿ توضيظي لصيغ 

 

ة اجلٍّةُس حمس - ُ َٓ حَّ
َ
وِِل احمس  - ُٕ  ىجس..آَدمَ  ثَِِن  يَةحمس  - ٗ  ىجس...يَة خ

ُ
 يَة أ

َ
 ىجسثَْصةرِ أل

ْٔمِ  ..حمس  - َُ ىجس..يَة ثَِِن إِْساايَو حمس - ِ ة حمس - ُٖ  ىجس...يَة كَ َٓ حَّ
َ
ََ اذلييَة خ

ةُدوا   ىجس...َْ
ة حمس - ّ َٓ حَّ

َ
ٔااذلييَة خ ُِ ٌَ  حمس - ُُ  ىجس...ََ آ

ُ
أل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
ة حمس -ُٗ  ىجس...يَة خ َٓ حَّ

َ
ََ اذلييَة خ
  ىجس..َزَفُصوا

ْْلَةب..حمس  - ْ
َ
وِِل األ

ُ
 ىجس..يَة أ
 

  ىجس...يَة ِغَجةدِ..حمس -ُِ
  ىجس..يَة ِغَجةدِيَ حمس

ة احمس  -َِ َٓ حَّ
َ
  ىجس...نَْعةنُ  ِ يَة خ
 

َو اىِْهَذةِب ..حمس - ٓ ْْ
َ
ة الصَُّظُو حمس -ُّ  ىجسيَة أ َٓ حَّ

َ
ة اىَْنـُِصونَ حمس - ُِ  ىجس..يَة خ َٓ حَّ

َ
  ىجسيَة خ

ة حمس  - ٔ َٓ حَّ
َ
ٔااذلييَة خ ودُ

ُ
 ََ أ

 ىجساىِْهَذةَب 
َو  يَةحمس -ُْ ْْ

َ
 -  ىجس..َحْْثَِب  أ

َِّ ...حمس - ٕ ْػََشَ اْْلِ ٌَ  -  ىجس..يَة نَِعةَء اجلٍِِّبِّ  حمس- ُٓ ىجسيَة 

ِ َوا يَةحمس - ٖ َّ ْػََشَ اْْلِ َِة ..حمس  - ُٔ  ىجس..نِْط  ِ ٌَ ٌَ ْٔ  -  ىجس..يَة كَ

 
  

 

 اضططضبػاضطاذرػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اضظِّداءػاضػرآظؽػاضطامُّػإضؼػاضطخضوقػ
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 :كإلي  بياف ىذه الصيغ
 
 
 
 

ػبغانػاضططظؼ:ػػ- ٔ
كا١بمػوع كأ٠باؤىػا ، (ُ)قػو ٝبػعسػم ٝبػع علػى مػا حقَّ ااس النَّ ":  األلوسييقوؿ 

 ،(ّ)ناءاالسػػػتثعليػػػو كقػػػوع  كمػػػا يػػػدؿُّ   ،(ِ)لعمػػػـو حيػػػ  ال عهػػػد خػػػارجيل -بػػػأؿ- ةي احملػػػبلَّ 
 :ك٫بػػػو .ر إال بػػػالعمـوكال يتصػػػوَّ  ،اخوؿ يقيننػػػكىػػػو يقتضػػػي الػػػدُّ  ،(ْ)االتّْصػػػاؿ كاألصػػػل فيػػػو 

                                                

(، ا٤بختصر ُب أصوؿ ِِّٔ/ٓير )(، التَّظبّب شرح التَّظر ُْٗ/ُانظر: القواعد كالفوائد األصوليَّة، للبعليّْ )( ُ)
 (.ٓٗ(، كا٤بسودة )ص:ُّٔالفقو على مذىب اإلماـ أٞبد، للبعليّْ )ص:

 (.ِِٓ/ِينظر: البظر احمليط ُب أصوؿ الفقو )( ِ)
: )الطُّبلب أيضن   ك٩بَّا استدؿَّ بو األلوسي( ّ) ا صظَّة االستثناء، كاألصل فيو االتّْصاؿ، فعندما أقوؿ مثبلن

إال فبلننا، أك إال كليَّة كذا مثبلن يأتونِب(...، فلوال أفَّ كلمة: )الطُّبلب( تفيد العمـو ما صحَّ أك الطَّلبة 
ا مشلت الطَّلبة ا٤بستىثنْب ما صحَّ االستثناء، فلو كانت الطُّبلب موضوعة  االستثناء، أك يقاؿ: لوال أهنَّ

(، فكلُّ للخصوص لكاف ذكر )طلبة كذا( عبثنا..؛ كلذل  اشتهر بْب العلما ء أفَّ )االستثناء معيار العمـو
ـ ، كمثاؿ ذل  قوؿ اهلل  إِنٍّ حمس :ما جاز االستثناء منو كاف عامِّا، كما ال ٯبوز االستثناء منو فليس بعا

ِى ُرْْسٍ 
نَْعةَن ىَ ِ  2اْ ِ ْٔا ث اَص َٔ ّقِ َودَ ْٔا ثِةْتَ اَص َٔ ةِت َودَ ةِتَ ٔا الصٍّ

ٍِيُ ٔا َوَغ ُِ ٌَ ََ آ ِي َْبِ إاِلٍّ اذلٍّ –ِ]العصر:ىجس 3ةلصٍّ
فإفَّ االستثناء ُب اآلية دؿَّ على أفَّ كلمة )اإلنساف( عاٌمة، كلفَ: )اإلنساف( اسم جنس ٧بلَّى باأللف [، ّ

، كلوال االستثناء لكاف كلُّ إنساف ُب خسرو سواء كاف مؤمننا أك كافرنا. من قاؿ: إف ف كالبلَـّ فيفيد العمـو
نَْعةَن ىَِى ُرْْسٍ  1َواىَْػْصِ حمس: يرد عليو بقولو ا٤بفرد ا٤بعرؼ )بأؿ( ال يعم.  ؛ إذ لو ٓب ىجس2إِنٍّ اْ ِ
ٔاحمس يعم كل إنساف ٤با استثُب منو: ُِ ٌَ ََ آ ِي  اآلية. ىجسإاِلٍّ اذلٍّ

قولو: )األصلي ُب االستثناء االتّْصاؿ(، فإفَّ )ا٤بتَّصل( ما كاف من جنس ا٤بستثُب منو، ك)ا٤بنقطع( خارج عن ( ْ)
تثُب منو. مثاؿ ذل : )جاء الطُّبلب إال ا٤بقاكؿ فبلف، أك إال العماؿ..(، فهذا استثناء منقطع، جنس ا٤بس

فاألصل ُب االستثناء االتّْصاؿ ٕبي ي ال ييصىار إٔب االنقطاع إال إذا قامت قرينة بيّْنة تدؿُّ على أننا نتظدَّث 
ا( ككأينَّ أقوؿ: )ٞبارنا( ءى القوـي إال ٞبارن عن غّب ىذا ا١بنس، كأننا ذكرناه لفائدة معينة، كما يقاؿ: )جا

، كأنا أذكره اآلف لفائدة أخرل، كأنَِّب أقوؿ: ال يصح أف يغيب عن ا٤بخاطىب أف  ليس من جنس القـو
 حديثي قاصر على ىذا ا١بنس، فبل ٙباكؿ أف تلظق ّٔذا ا١بنس آخر. 

 

ة اجلٍّةُس حمس :أواًل  َٓ حَّ
َ
 [:ُِ]البقرة: ىجس...يَة خ
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ّّ  (األخّب ه عشر إالَّ  رمضافى  صمتي )ك (،ا إال رأسوزيدن  ضربتي ) أكيػد ككذا التَّ  ،(ُ)تأكيبلن  عا
ػػػإذ لػػػو ٓب يكػػػن ىنػػػاؾ عمػػػـو كػػػاف التَّ  ؛ٗبػػػا يفيػػػد العمػػػـو علػػػى  تفػػػاؽالكا ،(ِ)اأكيػػػد تأسيسن

ػػ ظابة سػػػتدالؿ الصَّػػاكشػػيوع ، خبلفػػو كىػػػم  ،(ّ)قيفةبػػػالعمـو كمػػا ُب حػػػدي  السَّ
  .ة ا٥بدلأئمَّ 

                                                

؟ فكأنَّو يقوؿ: سآٌب لكم ٖباص  اعَباضنا، كىو: كيف يقاؿ: االستثناء يفيد   ( أكرد األلوسيُ) العمـو
 ، كقع فيو االستثناء، كما يقاؿ: )ضربت زيدا إال رأسو(، ك)صمتي رمضاف إال يومنا(. فػ )زيد( خاصّّ
، فهو  كصحَّ منو االستثناء، ك)رمضاف( شهره ٨بصوص، كقد كقع االستثناء منو. كا١بوابي أنَّو عاّّ تأكيبلن

 ّبه، لكنَّو عاّّ باعتباره كبلِّ لو أجزاء، فالكلُّ أعمُّ من جزئو. خاصّّ من ناحية عدـ مشولو لغ
،   استدؿَّ األلوسي( ِ) ، كالتَّأكيد بػ:)كل( ك)ٝبيع(، كٮبا من ألفاظ العمـو أيضنا بالتَّأكيد ٗبا يفيد العمـو

َْجَُػٔنَ حمس: فعندما يقوؿ اهلل 
َ
ًْ أ ُٓ النَِهُح َُكَّ ٍَ ْ ٓب يكن لفَ: )ا٤ببلئكة( فلو [، َّ]ا٢بجر: ىجسـََعَجَس ال

شامبلن لكافة أفراد ا٤ببلئكة، بل كاف ٨بصوصنا بالبعض دكف البعض، لكانت ىذه األلفاظ تأسيسنا ال 
ا تؤكّْد ما  ا، كاالتفاؽ على خبلؼ ذل ، حي  إفَّ ىذه األلفاظ عند العرب ىي للتأكيد، ٗبعُب أهنَّ تأكيدن

ا( عيلم سابقنا مع رفع احتماؿ التَّخصيص، فعندما  أقوؿ: )جاء الطبلب( ٰبتمل ُب عقل البعض أفَّ )٧بمَّدن
ٓب يأت، فعندما أقوؿ: )كلهم( أك )أٝبعوف( أكوف قد رفعت احتماؿ التَّخصيص. كعندما أقوؿ: )جاء 
...فلو   ٧بمد نفسو( أكوف قد رفعت احتماؿ آّاز؛ ألنو ٰبتمل ُب عقل البعض أف الذم أتى رسوليوي مثبلن

ا تأكيد باتفاؽ. كتنظر ألفاظ العمـو على  كاف لفَ: )النَّاس( خاصِّا لكانت ىذه األلفاظ تأسيسنا، مع أهنَّ
(، التَّلخيص، ِٔٗ-ِٖٖ/ِ(، البظر احمليط ُب أصوؿ الفقو )ُِّإرشاد الفظوؿ )ص: سبيل ا٤بثاؿ.
، ( فما بعد، كا٤بدخلٖٖ/ُ( فما بعد، كشرح التَّلويح )ُّٓ/ِ( فما بعد، كاحملصوؿ )ُْ/ِ) للجويِب

(، ككشف األسرار على أصوؿ فخر اإلسبلـ، للبزدكمّْ ُِِ/ُ(، كركضة النَّاظر )َِْالبن بدراف )ص:
 ( فما بعد.َِْ( فما بعد. كمذكَّرة الشَّيخ ٧بمَّد األمْب الشّْنقيطي على ركضة النَّاظر )ص:ّ/ِ)

اإلمامة ُب قريش، فعندما  فَّ األنصار يـو )ثقيفة بِب ساعدة( من أكذل  عندما احتجَّ ا٤بهاجركف بو على ( ّ)
إٔب الرَّفيق األعلى ذىب األنصاري قبل ا٤بهاجرين إٔب )ثقيفة بِب ساعدة( ٍبَّ  انتقل الرَّسوؿ 

؟ فاألنصار يقولوف: ٫بن أكٔب، كا٥باجركف النَّيبّْ تبعهم ا٤بهاجركف، ٍبَّ اختلفوا من اإلماـ بعد 
: ))األئمَّة من ذكر قوؿى النَّيب ف يقولوف: ٫بن أكٔب، فجاء أبو بكر الصّْديق 

قريش((، ك)األئمَّة( ٝبع )إماـ(، كقد دخلت عليها األلف كالبلـ، فلو كانت )أؿ( إذا دخلت على ا١بمع 
غّب مفيدة، كقد ٠بع ذل  ٝبع من أصظاب النَّيب  ال تفيد العمـو لكانت كلمة أيب بكر 

كقولو ، كٓب تكن القضية لتنتهي لوال دخوؿ )أؿ( الٍب تفي . : قاؿ د العمـو
 =(: حدي  ))األئمة من قريش(( ركاه النسائيُُْْٖب )ٚبريج أحادي  اإلحياء( )ص:  العراقي
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ززة اجلٍّززةُس حمس :ىػذا ا٣بطػاب ُب ٫بػو ٍبَّ  َٓ حَّ
َ
ػػ: )ى بػػيسػمَّ  ىجسيَززة خ عنػػد  (فاىيا٣بطػاب الشّْ

أك ٤بػػن بعػػد ا٢باضػػرين  ،ا ٤بػػن بعػػد ا٤بوجػػودين ُب زمػػن الػػوحيكلػػيس عامِّػػ :قػػالوا .األصػػوليْب
أك قيػػاس  كإ٭بػػا يثبػت حكمػػو ٥بػم بػػدليل آخػػر مػن نػػص   ،ؿ ىػو الوجػػوكاألكَّ  .هػابط الػػوحيم

ّّ  :كقالػػػت ا٢بنابلػػػة .يغة فػػػبلد الصّْػػػا ٗبجػػػرَّ كأمَّػػػ ،أك إٝبػػػاع ٤بػػػن بعػػػدىم إٔب يػػػـو  بػػػل ىػػػو عػػػا
   .(ُ)القيامة
ة اجلٍّةُس حمس :و ال يقاؿ للمعدكمْب ٫بوا نعلم أنَّ لوف بأنَّ األكَّ  ستدؿَّ اك  َٓ حَّ

َ
 . ىجسيَة خ

 ،كآّنػوف بنظػوه يبّْ متنػع خطػاب الصَّػاو كبأنَّ  ،كإنكاره مكابرة :(ِ) قاؿ العضد
 ألفَّ  ؛فا٤بعػدـك أجػدر أف ٲبنػع ،هو ٫بوىم مػع كجػودىم لقصػورىم عػن ا٣بطػابكإذا ٓب نوجّْ 
ا بػػػو ٤بػػػن ٨باطبنػػػ سػػػوؿ و لػػػو ٓب يكػػػن الرَّ اآلخػػػركف بأنَّػػػ سػػػتدؿَّ اك  .(ّ)تناكلػػػو أبعػػػد

ػػػكبأنَّػػػ ،ـز منتػػػفكالػػبلَّ  ،إلػػػيهم بعػػدىم ٓب يكػػػن مرسػػػبل وف علػػػى أىػػػل و ٓب يػػػزؿ العلمػػاء ٰبتجُّ
   .كىو إٝباع على العمـو ٥بم ،ظابة ٗبثل ذل األعصار ٩بن بعد الصَّ 

  ...كأجيب
ػػفبػػأف الرّْ  :ؿا عػػن األكَّ أمَّػػ علػػى  في كىػػو ال يتوقَّػػ ،بليػػغ ُب ا١بملػػةا تسػػتدعي التَّ سػػالة إ٭بَّ
الئل كاألمػارات علػى كللبعض بنصب الدَّ  ،ابعض شفاىن بل يكفي فيو حصولو لل ،ا٤بشافهة

   .ن شافههمالذيحكمهم حكم  أفَّ 
                                                                                                                                 

 ،[ بلفَ: ))األمراء من قريش((ِٖٖٓأنس بإسناد صظيح". كىو عند ا٢باكم ] كا٢باكم من حدي =
 راؼ.قاؿ: "صظيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه"، ككافقو الذىيب، كللظدي  أط

(، توضيح األفكار ٤بعاين تنقيح األنظار ِْٓٗ/ٓ(، التَّظبّب شرح التَّظرير )ِٖٗ/ُانظر: التَّقرير كالتَّظبّب )( ُ)
(ِ/ِِّ.) 

ين اإلٯبي، عآب ( ِ) ين اإلٯبي( عبد الرَّٞبن بن أٞبد بن عبد الغفار، أبو الفضل، عضد الدّْ ىو )عضد الدّْ
ىل )إيج( بفارس، كٕبّْ القضاء، كأ٪بب تبلميذ عظامنا. كجرت لو ٧بنة مع باألصوؿ كا٤بعاين كالعربيَّة. من أ

(، بغية الوعاة ِٗٓ/ّىػ[. األعبلـ )ٕٔٓصاحب )كرماف(، فظبسو بالقلعة، فمات مسجوننا ]
(ِ/ٕٓ  .) 

ين التَّفتازاين، كحاشية السَّيد الشريف ا١برجاين على شرح القاضي عضد( انظر: ّ) ا٤بلة  حاشية العبلمة سعد الدّْ
ين ٤بختصر ا٤بنتهى لئلماـ ابن ا٢باجب ا٤بالكي مع حاشية احملقق الشَّيخ حسن ا٥بركم على حاشية  كالدّْ

 (. ُٔ–ُٓ/ِالسَّيد ا١برجاين )
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ػػ ػػ ؛بػػل قػػد يكػػوف ، أف يكػػوف ذلػػ  لتناكلػػو ٥بػػمو ال يتعػػْبَّ فبأنَّػػ :اينا عػػن الثَّػػكأمَّ م ألهنَّ
  .حكمو ثابت عليهم بدليل آخر قالو غّب كاحد علموا أفَّ 

ػػ أفَّ  (ُ)اين للشػػرح العضػػدممػػة الثَّػػكُب شػػرح العبلَّ  نسػػب  فٍ فاىي كإً القػػوؿ بعمػػـو الشّْ
 أفَّ  ا٢بػػقَّ  إفَّ  :قػػالوا و ا٤بشػػهور حػػٌبَّ إنَّػػ :ة احملققػػْبلّْػػجً كقػػاؿ بعػػض أى  .إٔب ا٢بنابلػػة لػػيس ببعيػػد

إنكاره مكابرة  إفَّ  :كقوؿ العضد ،كىو األقرب ،دمين احملمَّ ركرة من الدّْ بالضَّ  معلوـه  العموـى 
ا إذا كػاف للموجػودين كا٤بعػدكمْب علػى طريػق أمَّػ ،ةن اٌصػلو كػاف ا٣بطػاب للمعػدكمْب خ حقّّ 
  .نتهىا .بو على خبلفو ضعيف ستدؿَّ اما  ككلُّ  ،شائعه  كمثلو فصيحه  ،غليب فبلالتَّ 

ػػذى  كإٔب العمػػوـً  ػػ كثػػّبه   بى ىى ّّ علػػى أنَّػػ (ِ)افعيةمػػن الشَّ لفظػػو كمنطوقػػو  ٕبػػقّْ  و عنػػدىم عػػا
ْـّ  وإنَّػ :كقػد قيػل .إٔب دليػل آخػر حتيػاجو امن غػّب  أجػرل علػى  الػذم مػن قبيػل ا٣بطػاب العػا

               :غّب ظاىره كما ُب قولو
("داٛبرَّ  ئيمى ػػاللَّ  رمتى ػأك كإف أنتى ***ملكتو رميى ػالك رمتى ػأك إذا أنتى )

(ّ). 
القػػػوؿى ُب ذلػػػ  مبيػّْننػػػا أفَّ قػػػوؿ  كقػػد حقَّػػػق األسػػػتاذي الػػػدُّكتور إبػػػراىيم خليفػػة  

ػػفاىية تشػملهم حقيقػةن، كال تشػػملي ا١بمهػور ىػو الصَّػواب كا٤بت عػػْبّْ مػن كػوف ا٣بطابػات الشّْ
على سبيل آّاز..، كسآٌب على بياف أىػمّْ مػا ذكػره الػدُّكتور إبػراىيم خليفػة مػن  إالغّبىم 

ُب كبلمػػو اآلنػػف الػػذّْكر..بإٯباز؛ كذلػػ  ألٮبيَّتػػو، كحيػػ  ٓب  األلوسػػيالتَّعقيػػب علػػى كػػبلـ 
 .(ْ)ة إٔب )تفسّب سورة النّْساء(..أجد نظّبنا ٤با ذكره، مع اإلحال

                                                

ين اإلٯبي على ٨بتصر ابن ُ) ين التَّفتازاين، كيعِب من )الشَّرح العضدمّْ( شرح العبلمة عضد الدّْ ( يعِب: سعدى الدّْ
 (.ُٔ–ُٓ/ِالفقو، ككلُّها مطبوعةه ُب كتاب كاحد )ا٢باجب ُب أصوؿ 

(، تيسّب التَّظرير ِٖٗ/ُ(، التَّقرير كالتَّظبّب )ْٕٔ/ِ( انظر: الشَّذا الفيَّاح من علـو ابن الصَّبلح )ِ)
 (.ِِّ/ِ(، توضيح األفكار ٤بعاين تنقيح األنظار )ِْٓٗ/ٓ(، التَّظبّب شرح التَّظرير )ِٔٓ/ُ)

(. كالبيت للمتنيب كىو ُب ديوانو ِٔٔ–ُٔٔينظر: الكليَّات )ص:(. ُْٖ–ُّٖ/ُ( ركح ا٤بعاين )ّ)
(، قرل الضَّيف ََِ/ُ) ىػػ[، كانظر: خزانة األدبَُّْ(، دار بّبكت للطباعة كالنشر ]ِّٕ)ص:
 (.ُِْ(، هذيب الرّْياسة )ص:ُُٕ/ِ(، ا٤بستطرؼ )ُِٓ/ُ)

 (.َُّ( إٔب )ُُٕ:ص)تفسّب سورة النّْساء، من ( ْ)
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"أمَّػػا حػدي  التَّغليػػب فإنَّػو جػػارو علػػى :  يقػوؿ أسػػتاذنا العبلمػة إبػػراىيم خليفػة
كفًق دعول ا١بمهور، فمن ا٤بتقرّْر لدل علماء البياف أفَّ )داللػة التَّغليػب( ٦بػاز ال حقيقػة؛ 

التَّقييػػػد حسػػػبما ىػػػو الصَّػػػظيح فإنَّػػػو لػػػيس إال )التَّجريػػػد البيػػػاين(، كىػػػو إمَّػػػا راجػػػع لعبلقػػػة 
، فنكوف قػد جرَّدنػا القمػر عػن قيػوده (ِ)، كما يقاؿ: )قمراف( عن الشَّمس كالقمر(ُ)ا٤بتَّجو

ػػػمس فإطبلقػػػو علػػػى مطلػػػق )الكوكػػػب ا٤بنػػػّب(  ا٤بشخّْصػػػة لػػػو، كا٤بميّْػػػزة لػػػو عػػػن كوكػػػب الشَّ
 مس.الشَّامل لليلي كالنَّهارم، كتثنيتو ّٔذا ا٤بعُب حٌب جاز أف يشمل الشَّ 

كإمَّػػػا أف يكػػػوف )التَّجريػػػد البيػػػاين( عبلقػػػة مسػػػتقلَّة مػػػن عبلقػػػات آّػػػاز ا٤برسػػػل؛ فػػػإفَّ 
ْـّ  األلوسػػياألمػػر ٦بػػاز ال حقيقػػة. ككػػذل  فيمػػا حكػػاه   الػػذمُب قولػػو: إنَّػػو مػػن قبيػػل العػػا

أجرم على غّب ظاىره..اْب؛ فإفَّ ا٣بركج عن الظَّاىر ىو اآلخر من قبيل داللة آّاز سواء 
ف مػػن بػػاب التَّغليػػب كمػػا ُب البيػػت ا٤بػػذكور، بػػأف يغلػػب ا٤بشػػافو علػػى غػػّبه مػػن مطلػػق أكػػا

 .   (ّ)من ٙبقق فيو األىليَّة للخطاب، أـ كاف من غّب ىذا الباب.."
هػػػم يعمَّ  ا حػػػٌبَّ يغة للعبيػػػد شػػػرعن كُب تنػػػاكؿ ٫بػػػو ىػػػذه الصّْػػػ":  األلوسػػػيٍبَّ قػػػاؿ 
اس مػػػػثبل فيػػػػدخل ُب العبػػػػد مػػػػن النَّػػػػ فَّ أل ؛نػػػػاكؿفػػػػذىب األكثػػػػركف إٔب التَّ  ،ا٢بكػػػم خػػػػبلؼه 
ْـّ  كذىػػػب الػػػبعض إٔب عػػػدـ  .ا لػػػذل ا ال يصػػػلح مانعنػػػككونػػػو عبػػػدن  ،الػػػو قطعنػػػ ا٣بطػػػاب العػػػا

ف با٣بطػاب فلػو كلّْػ ،دهمنػافع العبػد إٔب سػيّْ  و قػد ثبػت باإلٝبػاع صػرؼي ألنَّػ :قالوا .ناكؿالتَّ 
ا كأيضنػػ .اىركيػػَبؾ الظَّػػ ،ٝبػػاعفيتبػػع اإل ،كذلػػ  تنػػاقض ،دها ٤بنافعػػو إٔب غػػّب سػػيّْ لكػػاف صػػرفن 

كلػو   ،ربعػات كاألقػارير ك٫بوىػاكالتَّ ..خرج العبد عن ا٣بطاب با١بهاد كا١بمعة كالعمرة كا٢بػجّْ 
 .كاألصل عدمو ،خصيص لو للعمـو لـز التَّ كاف ا٣بطاب متناكالن 

                                                

 أم: بالنَّظر إٔب ا٤بعُب ا٤بنتقل عنو. ( ُ)
(، كمغِب اللبيب عن كتب ِِٕ(، جواىر الببلغة )ص:ّْٗ-ّْٖ/ْانظر: شركح تلخيص ا٤بفتاح )( ِ)

(، مفردات غريب القرآف الكرمي، لؤلصفهاين، َْٔ/ُْ(، كانظر: صبح األعشى )ََٗ/ُاألعاريب )
(، بصائر ذكم التَّمييز ُب لطائف الكتاب العزيز (، كلساف العرب، مادَّة: )ٕبرَُٗص:مادَّة: )ٕبر(  )

(ِ/ِِٔ .) 
 (. ُِْ–ُِّ( بتصرؼ عن )تفسّب سورة النساء( )ص:ّ)
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ن بل قد يستثُب مػ ،اده عمومن م صرؼ منافعو إٔب سيّْ سلّْ ا ال ني أنَّ  :ؿا١بواب عن األكَّ ك 
كلػو أطاعػو لفاتتػو  ،هػرد ُب آخػر كقػت الظُّ لػو أمػره السػيّْ  ذل  كقت تضايق العبػادات حػٌبَّ 

كإذا ثبػت  .دكعدـ صرؼ منفعتػو ُب ذلػ  الوقػت إٔب السػيّْ  ،بلةكجبت عليو الصَّ  ،بلةالصَّ 
  .دبصرؼ ا٤بنافع للسيّْ  :عبد بالعبادة ليس مناقضا لقو٥بمىذا فالتَّ 

كذلػػ  كخػػركج ا٤بػػريض كا٤بسػػافر  ،قتضػػى خركجػػوابػػدليل خركجػػو  بػػأفَّ  :اينكعػػن الثَّػػ
علػى  كذلػ  ال يػدؿُّ  ،بلة كا١بهػادـو كالصَّػالة على كجوب الصَّ كا٢بائض عن العمومات الدَّ 

 ظيح أفَّ الصَّػػ ٍبَّ  .رتكػػب لػػدليل كىػػو جػػائزااألصػػل  و خػػبلؼي غايتػػو أنَّػػ .اتفاقنػػاعػػدـ تناك٥بػػا 
ػػ ارجػة قبػػل نػزكؿ ىػػذا ا٣بطػاب الاألمػم الدَّ  واىي ٗبػػن ختصػاص األكامػػر كالنَّػال ؛٥بػا فيػػو ََّ حى
يػػػنفخ ُب  رل ال يقومػػػوف حػػػٌبَّ كىػػػم ٙبػػػت أطبػػػاؽ الثَّػػػ ؟٥بػػػم بػػػو كأّنَّ  االمتثػػػاؿ،ر منػػػو يتصػػػوَّ 
    .ورالصُّ 

كال يبعػد أف يكػوف  :قػاؿ ٍبَّ  .ا ٕبيػ  ينػدرجوف فيػوهم كوف ا٣بطػاب عامِّػز بعضي كجوَّ 
كإف كػػاف كونػػو  ، الكػػبلـ القػػدمي القػػائم بذاتػػو سػػبة إٔبا ٥بػػم أيضػػا بالنّْ األمػػر اآلٌب عامِّػػ

ػػ ألفَّ  ؛كفيػػو نظػػر ،ةسػػبة إٔب ىػػذه األٌمػػا بالنّْ ا عارضنػػعربيِّػػ ا ىػػو أحكػػاـ القػػرآف ا٤بنظػػور إليػػو إ٭بَّ
 ،كال قائػػل بػػو ،داء كٝبيػػع مػػا فيػػو مػػن خطػػاب ا٤بشػػافهة ٦بػػازاتكإال لكػػاف النّْػػ ،زكؿػبعػػد النُّػػ
كُب مشوؿ ٫بػو قولػو  .كور كاإلناث ببل نزاعيشمل الذُّ  (ساالنَّ ) :كعلى العبلت لفَ .لفتأمَّ 
: حمس ًُ ٔا َربٍُّس ُب مثػل  اإلنػاث ال يػدخلنى  كاألكثركف علػى أفَّ  .خبلؼ [ُالنساء:] ىجساتٍُّل

   .(ُ)ا للظنابلةا خبلفن يغة ظاىرن ىذه الصّْ 
 إفَّ  :رسوؿ اهلل يا :ا قالتأهنَّ   و قد ركل عن أـ سلمةاألكلوف بأنَّ  ستدؿَّ ا
 ،امطلقن  فنفت ذكرىنَّ  ،(ِ)جاؿ فأنزؿ ذكرىنَّ ذكر إال الرّْ  ما نرل اهلل  :لنى ساء قي النّْ 

                                                

(، ُِٕ/ُالتَّقرير كالتَّظبّب ) كينظر:(، ِّٔ(، ركضة النَّاظر )ص:ُْ( انظر: ا٤بسودة ُب أصوؿ الفقو )ص:ُ)
(، َُّابة السَّائل شرح بغية اآلمل )ص:(، إجُُٓ/ُ(، قواطع األدلة )ٖٕاحملصوؿ، البن العريب )ص:

 (.ِّٔ/ِ(، احملصوؿ، للرَّازم )َّٗ(، هناية السُّوؿ )ص:َّٖ/ّرفع ا٢باجب )
بلفَ: قالت: قلت: يا رسوؿ اهلل ما لنا ال نذكر ُب القرآف كما يذكر  ( أخرجو أٞبد عن أـ سلمة ِ)

 =[  كابنُُُّْ)الكربل( ] [، كالنسائي ُبَِّٔٔ[، ]ِٕٓٓٔالرّْجاؿ؟...اْب. أخرجو أٞبد ]
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و قد أٝبع كبأنَّ  ،فيللنَّ  كٓب ٯبز تقريره  ،داخبلت ٤با صدؽ نفيهنَّ  كلو كنَّ 
، ركا٤بفرد مذكَّ  ،و لتضعيف ا٤بفردكأنَّ  ،ريغة ٝبع مذكَّ ٫بو ىذه الصّْ  ة على أفَّ العربيَّ  أرباب
داخبل فيو ٤با حسن  (ا٤بسلمات)كلو كاف مدلوؿ  (،ا٤بسلموف)يغة نظّب ىذه الصّْ  كبأفَّ 

ةتِ حمس :العطف ُب قولو  ٍَ ْعيِ ٍُ ْ ٍَِ  َوال ْعيِ ٍُ ْ  ،أكيدعتبار التَّ اإال ب [ّٓاألحزاب:] ىجسإِنٍّ ال
 ..أكيدأسيس خّب من التَّ كالتَّ 

ا٤بؤنػػػػػ  عنػػػػػد ر علػػػػػى سػػػػػاف تغليػػػػػبهم ا٤بػػػػػذكَّ ا٤بعػػػػػركؼ مػػػػػن أىػػػػػل اللّْ  :كقػػػػػاؿ اآلخػػػػػركف
ا لػػو ٓب تػػدخل اإلنػػاث ُب ذلػػ  ٤بػػا شػػاركن ُب األحكػػاـ لثبػػوت كأيضنػػ ،فػػاؽتّْ اجتماعهمػػا با

ياـ بلة كالصّْػػػػكمػػػػا ُب أحكػػػػاـ الصَّػػػػ  ،تفػػػػاؽالـز منتػػػػف باكالػػػػبلَّ  ،يغةأكثرىػػػػا ٗبثػػػػل ىػػػػذه الصّْػػػػ
دخلػت  (أكصػيت ٥بػم بكػذا) :قػاؿ ٍبَّ  ،ا لو أكصى لرجػاؿ كنسػاء ٗبائػة درىػمكأيضن  .كاةكالزَّ 
، ا فيهمػػاظػػاىرن  ،سػػاءجػػاؿ كالنّْ فيكػػوف حقيقػػة ُب الرّْ  ،كىػػو معػػُب ا٢بقيقػػة ،سػػاء بغػػّب قرينػػةلنّْ ا

إذا قصػد  صػظيحه  اإلطػبلؽ علػى أفَّ  و إ٭بػا يػدؿُّ ؿ فبأنَّ ا عن األكَّ أمَّ  :كأجيب .كىو ا٤بطلوب
 .زاعػكفيػػو النّْػػ ،اكال يلػػـز أف يكػػوف ظػػاىرن  ،او يكػػوف ٦بػػازن لكنَّػػ ،كا١بمهػػور يقولػػوف بػػو ،ا١بميػػع
 ،يغةنعػػم يلػػـز أف ال يشػػاركهن ُب األحكػػاـ ٗبثػػل ىػػذه الصّْػػ .اين فبمنػػع ا٤ببلزمػػةا عػػن الثَّػػكأمَّػػ

ُب ا١بهػاد كا١بمعػة  كلػذل  ٓب يػدخلنى  ؛كاألمػر كػذل  ؟خػارج بػدليلو  كما ا٤بانع أف يشاركنى 
 فػػػإفَّ  ،نػػػةالػػػ  فبمنػػػع ا٤ببػػػادرة ٜبػػػة بػػػبل قريا عػػػن الثَّ كأمَّػػػ .ليل ا٣بػػػارجي ىنػػػاؾلعػػػدـ الػػػدَّ  ،مػػػثبل
نعػم األكٔب ىنػا  .اعدـ دخػوؿ اإلنػاث ظػاىرن  فا٢بقُّ  ،ة على اإلرادةمة قرينة دالَّ ة ا٤بتقدّْ الوصيَّ 

جاؿ فقػط كمػا بل األمر للرّْ  ،كزعم بعضهم أف ال تغليب ،غليبعتبار التَّ االقوؿ بدخو٥بن ب
 كال ٱبفػػى أفَّ  ،ليل ا٣بػػارجيللػػدَّ  قولبػػالتَّ  كدخػػوؿ اإلنػػاث ُب األمػػر ،يغةيقتضػػيو ظػػاىر الصّْػػ

                                                                                                                                 

[ عن أـ عمارة ُُِّ[. كأخرجو الَبمذم كحسنو ]َٓٔ[، كالطرباين ُب )الكبّب( ]ُُٕٖراىويو ]=
فقالت: ما أرل كل شيء إال للرجاؿ كما أرل النساء  أهنا أتت النيب     األنصارية

  يذكرف بشيء؟ فنزلت..
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إبقػػاؤه حينئػػذ علػػى عمومػػو ٩بػػا  ألفَّ  ؛بػػبعض أفػػراده (اسالنَّػػ) :ىػػذا يسػػتدعي ٚبصػػيص لفػػَ
 .(ُ)"ليمكؽ السَّ يأباه الذَّ 

ػنة تسػمَّى ُب  كا٢باصل أفَّ ا٣بطابات الشَّرعية سػواء ُب ذلػ  خطابػات الكتػاب كالسُّ
ػػفاىية( يقصػػدكف ا٣بطابػػات  أك  ،شػػافو ّٔػػا اهلل  الػػٍبعػرؼ األصػػوليْب )ا٣بطابػػات الشّْ

 ا٤بكلَّفْب. النَّيب 
أمَّا بالنّْسبة للمنتظمْب ُب سل  التَّكليف كقت ىذه ا٣بطابػات مػن الػذُّكور األحػرار 

 فإفَّ ا٣بطاب يشملو قطعنا على سبيل ا٢بقيقة..
ن ٓب يوجػػػدكا بعػػػد، فهػػػل ىػػػذه الػػػذيأمَّػػػا غػػػّب ا٤بكلفػػػْب يومئػػػذو كالصّْػػػغار فضػػػبلن عػػػن 

 أك ال تشملهم؟ا٣بطابات تشملهم 
فػػػػأكَّؿ مػػػػا يتقػػػػرَّر ُب ذلػػػػػ  أفَّ خػػػػبلؼ ا٤بختلفػػػػْب لػػػػػيس ُب ا٤بطالبػػػػة ٗبضػػػػموف ىػػػػػذه 

ا ا٣ببلؼ ُب الدّْاللة على ا٢بكم، فمػثبل قػوؿ اهلل  ة اجلٍّةُس حمس :ا٣بطابات، كإ٭بَّ َٓ حَّ
َ
 ىجسيَة خ

فمػػػػن يقػػػػوؿ: ا٣بطابػػػػات تشػػػػمل ا٤بكلَّفػػػػْب كمػػػػن سػػػػيكلف، أم: مػػػػن سػػػػينتظم ُب سػػػػل  
كمػػا -ى سػػبيل ا٢بقيقػػة، سػػيقولوف: ا٣بطػػاب للكػػلّْ..، كىػػؤالء ىػػم ا٢بنابلػػة التَّكليػػف علػػ

حي  يقولوف: )ا٣بطابات الشّْفاىيَّة( تشمل من ىو مكلَّػف كمػن لػيس مكلَّفنػا إٔب  -سبق
 يـو القيامة.

كا١بمهور قالوا: ال تشمل من ٓب يكن يومئذو مكلَّفنا على سػبيل ا٢بقيقػة؛ كذلػ  ألفَّ 
(؟ يومئذو كانوا معدكمْب. ٤بكلَّفْبمعظم غّب ا  فهل يصلح )خطاب ا٤بعدـك

، فيقػػوؿ  كىػػو يتصػػوَّر أنَّػػو –كلتوضػػيح ذلػػ  يقػػاؿ: لنتصػػوَّر أفَّ إنسػػاننا ٓب يتػػزكج مػػثبلن
ا، كيدخلػو ا٤بدرسػة ا، كيسػمّْيو ٧بمَّػدن فوقػف كقػاؿ: )يػا ٧بمَّػد أقػم الصَّػبلة(،  –سينجبي كلػدن
٪بػب طفػبل، كال زاؿ مػثبل ُب األيػاـ األكٔب مػن فبل ش َّ أفَّ ذل  عب . فإذا تزكج فعػبل كأ

ػػػد اذىػػػب إٔب فػػػبلف كقػػػل لػػػو كػػػذا  كالدتػػػو، فقػػػاؿ لػػػو: )أقػػػم الصَّػػػبلة(، أك قػػػاؿ لػػػو: )يػػػا ٧بمَّ
 ككذا(، طبعنا ىذا عب  أيضنا.

                                                

تاذ الدكتور إبراىيم خليفة ُب )تفسّب سورة النّْساء( من (. ينظر ما أكرده األسَُٖ–ُٕٗ/ْ( ركح ا٤بعاين )ُ)
 (.ُّٖ/ِ(، كينظر: تفسّب أيب السُّعود أيضنا )ٖٓ/ُ(، كتفسّب أيب السُّعود )َُّ(، إٔب )ُِٖ)ص:
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فػػػػإذا كػػػػاف خطػػػػاب ا٤بوجػػػػودين القاصػػػػرين عػػػػن أىليَّػػػػة التَّخاطػػػػب عبثنػػػػا، فمػػػػا بػػػػالكم 
؟ كال ينكر ذل  إال مكابر ك  ما ذكر العضد..با٤بعدـك

مرسػػله إٔب طائفػػةو ٨بصوصػػةو، أـ إٔب  كلكػػن ا٢بنابلػػة يقولػػوف: ىػػل النَّػػيب 
قػػد أرسػػل للعػػا٤بْب، كالقػػرآف أنػػػزؿ  ٝبيػػع النَّػػاس إٔب يػػـو القيامػػة؟ ألػػيس النَّػػػيب 

 للنَّاس كاٌفةن؟   
مرسػله للجميػع،  كقد ردَّ ا١بمهور على ذل  بأنَّػا مسػلّْموفى بػأفَّ النَّػيب   
ػػػػفاىيَّة(، فػػػػإذا خىاطىػػػػبى النَّػػػػيب  كلكػػػػن ال نيسػػػػلّْم أفَّ اإلرسػػػػاؿ متوقّْػػػػف علػػػػى )ا٣بطابػػػػات الشّْ
  ا٤بكلَّفْب، يأٌب بعد ذل  ا٤بخاطىبوف فيقولوف ٤بػن بعػدىم: النَّػيب 

مرسػػل إٔب ا١بميػػع، كقػػد لزمنػػا ا٣بطػػاب لكوننػػا مكلَّفػػْب، فػػإذا صػػرًب مكلَّفػػْب، أك ٙبقَّقػػٍت 
الػة فيكم شركطي التَّكليف لز  مكم ا٢بكمي كما لزمنػا بالقيػاس، كيػذكر ُب ذلػ  النُّصػوص الدَّ
 على عمـو الرّْسالة.

، فيقولػػػوف: (ُ)ٍبَّ اعػػػَبض ا٢بنابلػػػة بعػػػد ذلػػػ  بأنَّػػػو قػػػد شػػػاع االسػػػتدالؿ بالعمومػػػات
ػػػارؽ تقطػػػع يػػػده عنػػػدما يػػػأٌب ابػػػن عبػػػاس  ليل؟ (ِ)فيقػػػوؿ: السَّ ، فيقػػػاؿ لػػػو: مػػػا الػػػدَّ

زحمسفيقوؿ:  زةرُِق َوالعٍّ ةَوالعٍّ ٍَ ُٓ يْزِسَح
َ
ٔا خ فلػوال مشػوؿ اآليػة ٤بػا صػحَّ  [،ّٖا٤بائػدة:] ىجسةرِكَُح ـَزةْرَػُػ

 االستدالؿ ّٔا.
م ذكركىا على سبيل االسػتدالؿ   م ذكركا ذل ، كلكن من أين لكم أهنَّ كأجيب بأهنَّ

ٍب ال دافػػع تتضػػمَّنو؟ فالػػذم أ١بأنػػا إٔب ذلػػ  الضَّػػركرة الػػ الػػذميػػاف ا٢بكػػم ال علػػى سػػبيل ب
 ٥با..

  

                                                

 (.ِّٕانظر: إرشاد الفظوؿ )ص:( ُ)
ةرُِق حمس:  عن قولو أيب حاًب عن ٪بدة ا٢بنفيّْ قاؿ سألتي ابن عباس ( أخرج ابن جرير كابن ِ) َوالعٍّ

ةرِكَحُ  (، كانظر: تفسّب ابن  ِٔٗ/َُأخاصّّ أـ عاّّ؟ فقاؿ: بل عاّّ. تفسّب الطَّربم ) [،ّٖ]ا٤بائدة: ىجسَوالعٍّ
 (.ُُٕ/ّ(، تفسّب القا٠بي )ّٕ/ّ(، كالدر ا٤بنثور )َُٕ/ّكثّب )
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 طاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظاَدى:  - ٕ

كمػػن خػػػبلؿ تفسػػّب أكَّؿ موضػػػع كردت فيػػػو ىػػذه الصّْػػػيغة تيفهػػػم ا٢بكمػػة مػػػن ذلػػػ ، 
فيقػػاس عليهػػػا غّبىػػػا مػػػن اآليػػػات. كأمَّػػػا أٮبيَّػػة ذلػػػ  فإ٭بػػػا تعلػػػم بػػػالتَّفكر كالتَّأمػػػل فيمػػػا كٕب 

النَّظر ُب أقػواؿ ا٤بفسّْػرين يزيػد ا٤بنادىل، كأنَّو أمر عظيم ينبغي أف يتنبَّو لو ا٤بخاطىب كما أفَّ 
ػػا ٤بػػا كٕب ا٤بنػػادىل يػػدفع عػػن تفكػػّبه اإلشػػكاؿ، كيبصّْػػره بالعاقبػػة كا٤بػػآؿ، كقػػد   ا٤بخاطىػب فهمن
كانت العناية كاالىتماـ بذكر ٭بػاذج تطبيقيَّػة تثػرم ا٤بوضػوع، كتفػتح أمامػو اآلفػاؽ، ك٘بمػع 

 قي ّٔما إٔب سيدَّة النَّجاة. بْب العلم كالدَّعوة، كٮبا ُب حقيقة األمر صنواف يػيٍرتى 
ًُ حمس :قػاؿ اهلل  ة اجلٍّةُس اْخُجُسوا َربٍُّس َٓ حَّ

َ
ًْ وَ  اذلييَة خ ًْ اذليَريََلُس َْ َرزجْيُِس ٌِ  ََ

ًْ َتذٍُّلززٔنَ  ػػ لعبػػادةً  هػػمكلّْ  اسالنَّػػ إٔب داءالنّْػػفقػػد جػػاء أفَّ [، ُِالبقػػرة:] ىجسىََػيٍُّسزز  الػػذم مرّّْٔ
 كللعبػػادة .بالعبػػادة ديتفػػرَّ  أف فوجػػب، بػػا٣بلق دتفػػرَّ  الػػذم رّٔػػم. قػػبلهم مػػن نالػػذيك  خلقهػػم
ًْ حمس :قػوهكٰبقّْ  إليػو ينتهػوف هػملعلَّ  ىدؼ  ورةالصُّػ تلػ  إٔب تصػّبكف كػملعلَّ ..ىجسَتذٍُّلٔنَ  ىََػيٍُّس
 حػػػقَّ  كاأدَّ  نالػػذي . هلل قػػْبا٤بتَّ  . هلل العابػػػدين صػػورة .ةالبشػػريَّ  صػػػور مػػن ا٤بختػػارة
، أٝبعػػػْب اسالنَّػػػ كخػػػالق، كالغػػػابرين ا٢باضػػػرين ربُّ  ،كحػػػده ا٣بػػػالق فعبػػػدكا، ا٣بالقػػػة ةبوبيَّػػػالرُّ 

 .(ُ)شري  كال ند   ببل ،ماءكالسَّ  األرض من كذل  كرازقهم
ّّ  أمػػػره  ىػػػذاك  ـ   بػػػأمرو  اس،النَّػػػ لكػػػلّْ  عػػػا  اهلل أكامػػػر المتثػػػاؿ ا١بامعػػػة، العبػػػادة كىػػػو ،عػػػا
، فػػأمرىم خػػربه، كتصػػديق نواىيػػو، كاجتنػػاب  اهلل  ؿقػػا لػػو، خلقهػػم ٗبػػا: 

ٍَّ َواألِنَْط حمس ة َريَْلُخ اْْلِ ٌَ  إٔب غّب ذل .. [، ٔٓريات:االذ] ىجسحِلَْػُجُسونِ  إالَو

 [.َِأمَّا عدد اآليات الٍب كردت فيو ىذه الصيغة من النّْداء فهو: ]
 [.َِكأمَّا عدد التَّكرار فهو: ]

 كىي على النَّظو اآلٌب:

                                                

 (. ْٕ–ْٔ/ُ( انظر: الظّْبلؿ )ُ)
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[، ُٖٓ، ]األعػػػػػػػػػػػػػػراؼ: [ُْٕ -َُٕ - ُ[، ]النّْسػػػػػػػػػػػػػػاء:ُٖٔ-ُِ]البقػػػػػػػػػػػػػػرة: 
[، ّٕ – ْٗ – ٓ – ُ[، ]ا٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج:َُٖ – َُْ – ٕٓ – ِّ]يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونس:

 .(ُ)[ُّ[، ]ا٢بجرات:ُٓ[، ]فاطر:ّّ[، ]لقماف:ُٔ]النَّمل:
 
 
 

، عبػػػد: ةبالعربانيَّػػػ (إسػػػرا): كقيػػػل، إبػػػراىيمى  بػػػن إسػػػظاؽى  بػػػني  يعقػػػوبي  ىػػػو (إسػػػرائيل)ك
 .(ِ)(اهلل عبدى ) :ا٠بو فكاف ، اهلل ىو (إيل)ك

  . كعزرائيل كإسرافيل، كميكائيل، جربائيل،: ثلمكذل  
  .(ّ)كقيل غّب ذل 

                                                

(، كفاتو أف يذكر  ُب  َْٓاألفناف ُب عيوف علـو القرآف( )ص: ( كذل  موافقه ٤با ذكره ابني ا١بوزمّْ ُب )فنوفُ)
–ُُٗ[ من )سورة لقماف(. انظر: عجائب علـو القرآف )ص:ّّكتابو )عجائب علـو القرآف( اآلية: ]

ُِٗ   .) 
(، تفسّب ا٤باكردم ُّّ/ُتفسّب القرطيبّْ )(،  ِّٗ -َّٗ/ِ(، )ّٓٓ/ُتفسّب الطربم )( انظر: ِ)

ر ا٤بصوف ْْٕ/ّ(، الرَّازم )ُٔ/ُ(، السّْراج ا٤بنّب )َْٓ/ُر كالتَّنوير )(، التَّظريَُُ/ُ) (، الدُّ
ثنا جرير، عن األعمش  (. كينسب ىذا القوؿ إٔب ابن عباس َِِ/ُ) ثنا ابن ٞبيد، حدَّ "حدَّ

: أفَّ إسرائيل كقول : عبد عن إ٠باعيل بن رجاء، عن عيمّب مؤب ابن عباس عن ابن عباس 
(. كىذا إسناد َّٖ/ِ(، كانظر: اإلتقاف )ُِْ/ُ(، تفسّب ابن كثّب )ّٓٓ/ُالطَّربم )اهلل". تفسّب 

صظيح. كإ٠باعيل بن رجاء بن ربيعة: ثقة، أخرج لو مسلم ُب )صظيظو(. كعمّب مؤب ابن عباس: ىو 
ْـّ الفضل، كقد ينسب إٔب كالء زكجها )العباس(، كما كرد ُب إسنا د عمّب بن عبد اهلل ا٥ببلٕب، مؤب أ

[، كقد ينسب إٔب كالء بعض أكالدىا، كما ُب ىذا اإلسناد، كىو تابعيّّ ٕٕحدي  آخر ُب ا٤بسند: ]
(،  ُّٖ/ِِ(، هذيب الكماؿ )ْٕٓثقة، كأخرج لو الشَّيخاف كغّبٮبا. انظر: تقريب التَّهذيب )ص:

 (.ٖٖ/ُ(، تعجيل ا٤بنفعة )ِّإسعاؼ ا٤ببطأ برجاؿ ا٤بوطأ )ص:
(، كانظر التَّفصيل كالقراءات ُب )تفسّب القرطيب( َٖ/ُ تفسّب غريب القرآف الكرمي )( انظر: التّْبياف ُبّ)

 (.ٖٗ/ُ(، انظر: إعراب القرآف كبيانو )ُِْ/ُ(، كركح ا٤بعاين )ُّّ/ُ)

 [:َْ]البقرة: ىجس..يَة ثَِِن إِْساايَو حمس ثانًيا:
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كقػػد اختلفػػوا فيػػو، كاألصػػحُّ أنَّػػو علػػمه أعجمػػي؛ ك٥بػػذا منػػع مػػن الصَّػػرؼ، كىػػو مركَّػػبه 
كقػػػد تصػػػرَّفت  ،تركيػػػب اإلضػػػافة، فػػػإفَّ )إسػػػرا( ىػػػو العبػػػد بالعربيَّػػػة، ك)إيػػػل( ىػػػو اهلل 

  .. العربي فيو بلغاتو أصظُّها لغة العرب
يػذكر التَّنػوع ُب )خطػاب بػِب إسػرائيل(،   كىنػا كػبلـ مػهمّّ للطَّاىر بن عاشور

: ىجسإِْساايزَو  يَة ثَِِن حمس :ٍبَّ يذكر كجو ا٤بناسبة لكلّْ خطاب، حي  يقػوؿ ُب قػوؿ اهلل 
 كقػػػػد .ةاليهوديَّػػػػ ةاألمَّػػػ سػػػػائر ا٫بصػػػر تػػػػوذريَّ  كُب،  يعقػػػػوب ةلذريَّػػػ خطػػػػابه ]ىػػػو[ "
 اليهػود اأمَّػ ،القبيلة اسم ىو لكونو (؛اليهود هاأيُّ  يا: )يقوؿ أف دكف فالوص ّٔذا خاطبهم
 إسػػػػرائيل بػػػػِب غػػػػّب مػػػػن ةاليهوديَّػػػػ ديػػػػن ابعنػػػػمتَّ  كػػػػاف مػػػػن كألفَّ ؛ يانػػػػةكالدّْ  ظلػػػػةالنّْ  اسػػػػم فهػػػػو
  يببػالنَّ  إسػرائيل بنػو آمن فلو ،إسرائيل لبِب تبع ألهنم ؛ّٔم يعتدَّ  ٓب (ُ)مّبى كظً 
 .(ِ)"٤بقلده تبع دا٤بقلّْ  ألفَّ  ؛أتباعهم آلمن

زِ َ حمس :كقد جاء تفسػّب قػوؿ اهلل  ٍَ زُخ  اىز يَة ثَزِِن إِْساايزَو اذُْنزُصوا ُِْػ ٍْ جَْػ
َ
خ

ُجٔنِ  َْ ًْ ِإَويٍّززةَي ـَززةْر ززِسُك ْٓ وِف ثَِػ
ُ
ْٓززِسي أ ٔا ثَِػ ْوـُزز

َ
ًْ َوأ  ا٣بطػػاب ىػذا أفَّ  [َْالبقػرة:] ىجسَغيَززيُْس

 لنػػػدائهم فكػػػاف هاػبػػ أكػػػرمهم ككرامػػاتو  ،بلفهمأسػػػ علػػى ّٔػػػا  اهلل مى عىػػأنػى  بػػػنعمو  ذكّبللتَّػػ
 ذكػػركا ٤بػػا أنػػو تػػرل أال ،لػػذل  مناسػػبة مزيػػد كأعقابػػو  يعقػػوب أبنػػاء كػػوهنم بعنػػواف
إِنٍّ حمس : قولػػو ُب (ىػػادكا نالػػذي) بوصػػف ذكػػركا  موسػػى بػػدين دينالتَّػػ بعنػػواف
ٔا وَ اذلي ُِ ٌَ ةُدوااذليََ آ َْ   [.ِٔالبقرة:] اآلية ىجس..ََ 

 خوطبػػوا مػػا ألفَّ  ؛تهمكعػػامَّ  علمػػاءىم يشػمل إسػػرائيل بػػِب ٝبيػػع إٔب ا٣بطػػاب كتوجيػو
 ٪بػػػد ككػػػذل . ٥بػػم  اهلل كبعهػػػد أسػػػبلفهم علػػى  اهلل بنعمػػػة ذكّبالتَّػػػ مػػن ىػػػو بػػو

                                                

( ٞبّب: أبو قبيلة من )اليمن(، كىو ٞبّب ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قظطاف. كىي قبيلة ٲبنية معركفة ُ)
بئيْب، اشتدَّ نفوذىا ُب أكاخر عهد السَّبئيْب، ٍبَّ كوَّنت لنفسها دكلة عاصمتها )ظيفار(، كقد منذ أياـ السَّ 

استمر نفوذىا حٌبَّ ظهور اإلسبلـ، ككاف ٥با لغة خاصَّة ىي )ا٢بمّبيَّة( كقد انقرضت. مؤسّْس القبيلة ىو 
(، ككذل  ُب )لساف ّٖٔ/ِانظر: الصّْظاح، مادَّة: )ٞبر( ) )ٞبّب بن سبأ بن يشجب بن يعرب(.

–ٔٓ/ُ(، تاريخ ابن الوردم )ِٓ/ُ(، كانظر: ا٤بفصَّل ُب تاريخ العرب قبل اإلسبلـ )َِٖ/ْالعرب( )
 (. ّٓ–ُْ/ٓ(، معجم البلداف )ِْٗ/ُ( )ُِٔ/ُ(، تاريخ الطَّربم )ُّٖ/ُُ(، تاريخ اإلسبلـ )ٖٓ

 (. ْْٗ/ُ( التَّظرير كالتَّنوير )ِ)
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ززَو  يَززةحمس: بنظػػو يكػػوف ٝبػػيعهم علػػى سػػجيلالتَّ  منهػػا يػػراد الػػٍب األغػػراض ُب خطػػأّم ْْ
َ
 أ

 إذا افأمَّػ، صػارلالنَّ  بوصػف أك ،ىػادكا نالػذي اليهػود بوصػف أك [،ْٔعمػراف: آؿ] ىجساىِْهَذةِب 
ٔا اذليزززحمس :بوصػػػف يعنػػػوهنم القػػػرآف نجػػػدف علمػػػائهم علػػػى سػػػجيلالتَّ  الغػػػرض كػػاف ودُززز

ُ
ََ أ

ًُ اىِْهَذةَب اذليحمس أك [،ْٕالنساء:] ىجساىِْهَذةَب  ُْ َِة  . [َِاألنعاـ:] ىجسََ آدَحْ
 قولػػو لمثػػ ةخاصَّػػ ىمعلمػػاءى  يناسػػبي  ا٩بَّػػ ا٤بسػػوؽ ا٣بػػرب بكػػوف ذلػػ  عػػن يسػػتغُب كقػػد
: حمس ًْ ز ُْ ٔهُ َو زة َخَليُز ٌَ َْ َبْػزِس  ٌِز  ُّ ًٍّ َُيَّصِـَُُٔ ِ ُث ُػَٔن لََكَم اَّللٍّ ٍَ ًْ يَْع ُٓ ٌِِْ َوكَْس َاَن ـَصِيٌق 
ٔنَ  ٍُ ًِ حمس :ك٫بػو .[ٕٓالبقرة:] ىجسَحْػيَ ٍَ وا ثِآيَةِِت َث . إٔب غػّب ذلػ  (ُ)[ُْ:البقػرة] ىجسة كَيِياًل َوال تَْشََتُ

 طائفػة كػلّْ  إٔب صػرؼ تهمكعػامَّ  لعلمػائهم شػاملو  سػلوبو بأ ا٣بطػاب جاء فإذا. من اآليات
  .ّٔا الئق ىو ما ائفتْبالطَّ  من

 ُب كاألصػل (،إسػرائيل أكالد يػا) :أم ،ىجسيَة ثَِِن إِْساايَو حمس : قولوكىنا فائدة: ف
 كقولػو ،كاإلنػاث كورالػذُّ  مشلػت ةو ألمَّػ أك ،لقبيلػة كانػت إذا لكػن ،كورللػذُّ  تكوف أف (بِب)
: [ِٔألعراؼ:]ا ىجسِِن آَدميَة ثَ حمس(ِ) . 

 [.ٔكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 
 [.ٔأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]

 كىي على النَّظو اآلٌب: 
 [. ٔ[، ]الصَّف:َٖ[، ]طو:ِٕ[، ]ا٤بائدة:ُِِ – ْٕ – َْ]البقرة:

  

                                                

 (. َْٓ/ُ( انظر: ا٤بصدر السابق )ُ)
 (.ِٔ/ُ( انظر: ا٤بصباح ا٤بنّب، مادَّة: )االبن(  )ِ)
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 مػػا مراعػػاة علػػى اكحثِّػػ ،٥بػػم اتنشػػيطن  ؛كيقتضػػيو ويوجبػػ مػػا تعػػدادً  إثػػرى  باإلٲبػػاف كصػػفىهم
 الػػػػٍبك ، همكنبػػػػيّْ  بػػػػرّٔم تػػػػربطهم الػػػػٍبك ، زىمٛبيّْػػػػ الػػػػٍب فةبالصّْػػػػ ينػػػػاديهم .(ُ)األمػػػػر مػػػػن يعقيبػػػػو

 .(ِ)لبيةكالتَّ  االستجابة نفوسهم ُب تستجيش
 [.ٖٗكردت فيها ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عددي اآليات 

 .(ّ)[ٖٗكرار فهو أيضنا: ]أمَّا عدد التَّ 
 كىي على النَّظو اآلٌب:

  - ِٕٔ – ِْٔ – ِْٓ – َِٖ – ُّٖ – ُٖٕ – ُِٕ – ُّٓ – َُْ]البقرة:
[، ََِ – ُٔٓ - ُْٗ - َُّ - ُُٖ - َُِ – ََُ[، ]آؿ عمراف:ِِٖ – ِٖٕ

 ِ – ُ[، ]ا٤بائدة:ُْْ – ُّٔ – ُّٓ – ْٗ – ُٕ – ٗٓ – ّْ – ِٗ -  ُٗ]النّْساء:
– ٔ – ٖ – ُُ – ّٓ – ُٓ – ْٓ – ٕٓ – ٖٕ – َٗ – ْٗ – ٗٓ – َُُ – َُٓ 
 – ّْ – ِٖ – ِّ[، ]التَّوبة:ْٓ – ِٗ – ِٕ – ِْ – َِ - ُٓ[، ]األنفاؿ:َُٔ –
 ْٗ – ُْ – ٗ[، ]األحزاب:ٖٓ – ِٕ – ُِ[، ]النُّور:ٕٕ[، ]ا٢بج:ُِّ – ُُٗ – ّٖ
[، ُِ – ُُ – ٔ – ِ – ُ[، ]ا٢بجرات:ّّ – ٕ[، ]٧بمَّد:َٕ – ٗٔ – ٔٓ – ّٓ –

[، ُّ – َُ – ُ[، ]ا٤بمتظنة:ُٖ[، ]ا٢بشر:ُِ – ُُ – ٗ[، ]آّادلة:ِٖ]ا٢بديد:
 [.ٖ  –  ٔ[، ]التَّظرمي:ُْ[، ]التَّغابن:ٗ[، ]ا٤بنافقوف:ٗ[، ]ا١بمعة:ُْ – ِ]الصَّف:

  

                                                

 (.ُٕٗ/ُتفسّب أيب السُّعود )انظر: ( ُ)
 (. ََُ/ُ) القرآف بلؿظُب ( انظر: ِ)
(، َُْٕب كتابو )فنوف األفناف ُب عيوف علـو  القرآف( )ص:  ( كذل  موافقه ٤با ذكره ابني ا١بوزمّْ ّ)

[، مع ذكره ُب كتابو األخّب )ما كٕب َِِ[ إٔب ]ُْٗلقرآف( من ]ككذل  ُب كتابو )عجائب علـو ا
ٔاحمس :ا٤بنادىل( ُب قولو  ُِ ٌَ ََ آ ة اذلي َٓ حَّ

َ
 .ىجس...يَة خ

ٔاحمس ثالثًا: ُِ ٌَ ََ آ ة اذلي َٓ حَّ
َ
 [:َُْ]البقرة: ىجس...يَة خ
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 .(ُ)منو ا٣بالصي : شيءو  كلّْ  من بُّ كاللُّ ، العقل كىو ،لب   ٝبع: ىنا (األلباب)ك

خوطبػػوا  .ذكل العقػػوؿ ا٣بالصػػة عػػن شػػوب األكىػػاـيػػا  :أم .العقػػوؿ ذكم يػػا :يعػػِب
 .(ِ)...لأمُّ إٔب التَّ  ا ٥بمبذل  بعد ما خوطبوا بعنواف اإلٲباف تنشيطن 

 [.ْكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 
 [.ْأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]

 اآلٌب: كىي على النَّظو 
 [.َُ[، ]الطَّبلؽ:ََُ[، ]ا٤بائدة:ُٕٗ، ُٕٗ]البقرة:
 

 
 
 

ػبغانػاضططظؼ:ػػ- ٔ
ل، كىو كثّب، كقد جػاءت الصّْػيغة نصِّػا صػرٰبنا ُب إرادة كػل  صار كالنَّ  اليهود من أم:

َراةَ حمس :منهما ُب قولو  ْٔ ٔا اتلٍّز ٍُ ٍء َخ ٍّ دُلِي ًْ لََعَ ََشْ َو اىِْهَذةِب لَْعُذ ْْ
َ
َْنِيزَو َوا  كُْو يَة أ
 ًْ َْ َربُِّس ٌِ  ًْ ُْضَِل إحَِلُْس

ُ
ة خ ٌَ   [.ٖٔا٤بائدة:] ىجسَو

َو حمس :أقوؿ: كقد يراد بو كاحد منهما، كذل  ٕبسب القرائن كما ُب قولو  ْْ
َ
يَة أ

ِ إاِلٍّ  ٔا لََعَ اَّللٍّ ُ ًْ َوال َتُلٔل ٔا ِِف دِيُِِس ِعيُح ِغحَِس اىِْهَذةِب ال َتْؾيُ ٍَ ْ ة ال ٍَ ًَ  اْتَقٍّ إِجٍّ َُ َمزْصيَ ابْز
 ُّ ٌِِْز ًَ َوُروٌ   زة إََِل َمزْصيَ َْ ىَْلة

َ
ُّ خ ُذ ٍَ ِ ِ َوََك زَو  يَزةحمس :فقولػو  [.ُُٕالنسػاء:] ىجسرَُظُٔل اَّللٍّ ْْ

َ
 أ

ػػ ٥بػػم ازجػػرن  صػػارلبالنَّ  لػػو كٚبصػػيصه  للخطػػاب ٘بريػػده  ىجساىِْهَذززةِب   الكفػػر مػػن عليػػو ىػػم اعمَّ
                                                

(، الكليَّات ِٕٗ/ُلساف العرب، مادَّة: )لبب( )(، ّّٕالقرآف، مادَّة: )لب( )ص: ( انظر: مفرداتُ)
 (.  ُٕٔ(، التَّعاريف )ص:ٖٕٗ)ص:

 (.ِٓ/ِ(، ركح ا٤بعاين )ُٔٗ/ُالسُّعود ) ( انظر: تفسّب أيبِ)

ْْلَةب..حمس :رابًعا
َ
وِِل األ

ُ
 [:ُٕٗ]البقرة: ىجس..يَة أ

 

َو اىِْهَذةِب ..حمس خامًسا: ْْ
َ
  [: ْٔ]آؿ عمراف: ىجس..يَة أ
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ْ  الَ حمس ،بلؿكالضَّ  ٔا ًْ  ِِف  َتْؾيُ ، ًتوألوىيَّ  عاءً كادّْ  ، عيسى شأفً  فعر  ُب باإلفراط ىجسدِيُِِس
 علػػيهم نعػػى فقػػد رىٍشػػدةو  لغػػّب كيلػػد وبأنَّػػ لػػو كرمػػًيهم  تًػػورتبى  حػػطّْ  ُب اليهػػودً  غلػػوُّ  اكأمَّػػ
 .  (ُ)سبق فيما ذل 

َو  يَة كُْو حمس :ككذل  ما جاء ُب قوؿ اهلل  ْْ
َ
ْٔا اىِْهَذةِب  أ َ حٍ  إََِل  َتَػةل ٍَ ِ َٔاءٍ  ََك َِزة َظ َِ  ثَحْ

َِسُ   اٚبػػذكا نالػػذي ىػػم ألهنػػم ؛صػػارلالنَّ  :ىنػػا الكتػػاب بأىػػل ا٤بػػراد [.ْٔعمػػراف: آؿ] ىجسًْ َوبَحْزز
ُب ىػذه الصّْػيغة -ن )أكتػوا الكتػاب( الػذيكقد أريػد ب .(ِ) اهلل مع كعبدكه بِّار  ا٤بخلوؽ

ززة حمس :اليهػػود ُب قػػوؿ اهلل  -٫بػػن بصػػددىا الػػٍبا٤بشػػأّة للصّْػػيغة  َٓ حَّ
َ
ٔا اذليززيَززة خ ودُزز

ُ
ََ أ

كً اىِْهَذةَب  جْلَة ُمَصّسِ ة َُضٍّ ٍَ ِ ٔا ث ُِ ٌِ ًْ آ ٍَِط وُُجٔ ْن َجْػ
َ
َْ َرجِْو أ ٌِ  ًْ َػُس ٌَ ة  ٍَ ِ  [. ْٕساء:النّْ ] ىجسةة ل

 
 طاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظاَدى: - ٕ
ػػ كإقامػة، ضػبل٥بم عجائػب مػػن ذكػر أف بعػد الكتػاب أىػػل خطػاب علػى أقبػل  ةا٢بجَّ
كىزٍع ّٔم كاف لو ٥بم كازع فيو ما، عليهم

 تىعًػنُّ  فرصػة يفلػت ال أف القػرآف فشػأ ككذل ، (ّ)
 أف كا٣بطبػاء ا٢بكمػاء مػن اصػظْبالنَّ  شػأف ككػذل ، انتهزىػا إال كا٥بدل ا٤بوعظة فػيرىص من
ػػ ، ا٢بػػػقّْ  ُب رىاكتبصُّػػػ، الباطػػػل عػػػن ارعوائهػػػا كمظػػػافَّ  ،بْبا٤بخػػػاطى  نفػػػوس رتػػػأثُّ  أحػػػواؿى  وايتو٠بَّ

 . (ْ)كاإلرشاد ا٤بوعظة بقوارع حينئذو  فينجدكىا
 مزيد من البياف عند ذكر الصّْيغة.كسيأٌب 

 مػػن سػػيأٌب ٤بػػا اٛبهيػػدن  ؛الكتػػاب ةبأىليَّػػ كيصػػفواأمَّػػا كصػػفهم بػػػ: )أىػػل الكتػػاب( فقػػد 
  .(ٓ)بكتأّم بكفرىم كإلزامهم تبكيتهم

                                                

 (. ِْ/ٔ(، ركح ا٤بعاين )ِٗٓ/ِ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ُ)
 (. ِٖٔ/ّ( انظر: التَّظرير كالتَّنوير )ِ)
ع بو، فهو موزع بو، أم: "كزعتو أزعو كزعنا: كففتو، فاتزع ىو، أم: كف. كأكزعتو بالشَّيء: أغريتو بو، فأكز ( ّ)

 (. ُِٕٗ/ّظاح، مادة: )كزع( )الصّْ  مغرل بو"
 (.ٖٕ/ٓ) ( انظر: التَّظرير كالتَّنويرْ)
 (. ُِٕ/ٔ(، ركح ا٤بعاين )ْٓ/ّ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ٓ)



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

96 
 

 [.ُِكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 
 [.ُِأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]

 على النَّظو اآلٌب:كىي 
 – ُٗ – ُٓ[، ]ا٤بائػػػػدة:ُُٕ[، ]النّْسػػػػاء:ٗٗ – ٖٗ  –  ُٕ  –  َٕ  –  ٓٔ  – ْٔ]آؿ عمػػػػراف:

ٓٗ – ٖٔ – ٕٕ.]  
 
 
 
 

 بغانػاضططظؼ:  - ٔ
: ُب قػػوؿ اهلل  (ُ)كقػػد جػػاءت ىػػذه الصّْػػيغة ُب آيػػة كاحػػدة ُب )خطػػاب اليهػػود(

ة حمس َٓ حَّ
َ
ُِٔاذلييَة خ ٌِ ٔا اىِْهَذةَب آ ودُ

ُ
كً ََ أ جْلَة ُمَصّسِ ة َُضٍّ ٍَ ِ ًْ ا ث ٍَِط وُُجٔ ْن َجْػ

َ
َْ َرجِْو أ ٌِ  ًْ َػُس ٌَ ة  ٍَ ِ ة ة ل

جِْخ  ْصَدةَب العٍّ
َ
ة أ ٍِّ ة ىََػ ٍَ ًْ َن ُٓ َِ ْو َُيَْػ

َ
ة أ َْ ْدثَةرِ

َ
ة لََعَ أ َْ   [.ْٕالنساء:] ىجسَذََنُدٍّ

 
 طاػغدتغادػططَّاػوضؽػاضطظاَدى: - ٕ
 الكتػػػػاب إٔب دعػػػوة اليهػػػودىػػػم ىنػػػػا[ ]ك  ،الكتػػػاب أكتػػػػوا نالػػػذي إٔب ا٣بطػػػاب جػػػويتَّ "
. كأفػاعيلهم عنػادىم كراء مػن عْبا٤بتػوقَّ  عػنكاللَّ  با٤بسخ ٥بم اكهديدن  ،أيديهم بْب ٤با ؽا٤بصدّْ 
ػػػ ٥بػػػم اكدمغنػػػ  ال  كاهلل، ديػػػنهم عليػػػو الػػػذم، ا٣بػػػالص وحيػػػدالتَّ  عػػػن كاال٫بػػػراؼ رؾبالشّْ
 حػٌب رؾالشّْػ كبشػاعة ،الواسػعة ا٤بغفػرة ٢بػدكد عػاـ بياف ذاتو الوقت كُب. بو يشرؾ أف يغفر
 ؿأكَّ  يكونػػػوا أف شػػأهنا مػػن كػػاف الػػٍب فةبالصّْػػ ٥بػػم نػػداء وإنَّػػ .ا٢بػػدكد ىػػذه مػػن ليخػػرج وإنَّػػ

، الكتػاب أكتػوا فهػم ،ا٤بسلمْب ؿأكَّ  يكونوا أف شأنو من كاف الذم ببكبالسَّ  ،ا٤بستجيبْب

                                                

(، لباب ٓٓٓ/ِ(، الدُّر ا٤بنثور )ِّْ/ِ(، ابن كثّب )ْٗ/ٓ(، ركح ا٤بعاين )َْْ/ٖ( انظر: تفسّب الطَّربم )ُ)
(، التَّظرير كالتَّنوير ُْٕ/ُ(، زاد ا٤بسّب )ُْٔ/ُ(، البغوم )ّٕٗ/ُ(، الثَّعاليب )َٕ/ُالنقوؿ )

 (.ِِّ/ُ(، تفسّب مقاتل بن سليماف )ِّّ/ّ(، الكشف كالبياف )ٖٕ/ٓ)

ٔا اىِْهَذةَب حمسسادًسا:  ودُ
ُ
ََ أ ة اذلي َٓ حَّ

َ
 [: ْٕ]النساء: ىجس..يَة خ
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 إٔب يػػدعوىم لػػذما ىػػو الكتػػاب آتػػاىم الػػذم  كاهلل. ا٥بػػدل ىػػذا علػػيهم اغريبنػػ فلػػيس
 كلػو .معهػم ٤بػا ؽمصػدّْ  كىػو ،ذلػ  علػيهم اغريبنػ فلػيس ،معهػم ٤بػا اقن مصػدّْ  أنػزؿ ٗبػا اإلٲباف
 يهػػػود كلكػػػن، آمػػػن مػػػن ؿأكَّ  يهػػػود آلمنػػػت، اىرةالظَّػػػ باألسػػػباب أك، نػػػةبالبيّْ  اإلٲبػػػاف كػػػاف
 يئهػػاٯب ٍبَّ  كمػػن ،تػػؤمن ٓب ٍبَّ  كمػػن، كعنػػاد أحقػػاده  ٥بػػا ككانػػت، كمطػػامح مصػػاّب ٥بػػا كانػػت
 . (ُ).."القاسي العنيف هديدالتَّ 

 [.ُكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 
 [.ْٕ[. كىي: ]النّْساء:ُأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]

َو  يَةحمس: كلكن ينبغي أف يبلحَ فيو ما جاء ُب تفسّب قولو  ْْ
َ
، ىػذا ىجساىِْهَذةِب  أ

ٔا اىِْهَذزةَب حمس أعػِب:-ر أفَّ ىػذه الصّْػيغة من جانب، كمن جانب آخػ ودُز
ُ
٥بػا ذكػره مػن  -ىجسأ
كردت فيها ىػذه الصّْػيغة  الٍبغّب ًذٍكًر صيغة النّْداء )يا( ُب مواضع متعدّْدة، فعدد اآليات 

[ موضػعنا٦ُٕبػرَّدة عػن النّْػػداء ُب ]
مػػا جػاء مسػبوقنا منهػػا  إال، كليسػتي ىنػػا بصػدد بيػاف (ِ)

  بػ: )يا(. 
 
 
 
 غانػاضططظؼ:بػػ- ٔ

 كشػأهنم أمػرىم نالػذي ا١بماعػة: (ا٤بعشػر)ك -كسػيأٌب بيانػو-النّْداء ىنا نداء مضػاؼ 
 . لفظو من لو كاحد ال ٝبع اسم كىو، عمل أك صفة ٘بمعهم ٕبي ، (ّ)كاحد

                                                

 (. ٕٕٔ–ٕٔٔ/ٓ( بقليل من التصرؼ عن )الظّْبلؿ( )ُ)
[، ُٕٖ، ُٖٔ، ََُ، َِ، ُٗ[، ]آؿ عمراف:ُْٓ، ُْْ، َُُ( انظر اآليات التَّالية: ]البقرة:ِ)

ثر: مرَّتْب ُب ُٔ[، ]ا٢بديد:ِٗ[، ]التَّوبة:ٕٓ، ٓ[، ]ا٤بائدة: مرتْب ُب اآلية: ُُّ]النساء: [، ]ا٤بدَّ
 .-كما سبق-[ ْٕ[. أمَّا ما كاف مسبوقنا بالنّْداء فقد جاء ُب ]النّْساء:ْ[، ]البيّْنة:ُّاآلية:

ضهم بأنَّو ا١بماعة العظيمة، ٠بّْيت لبلوغها ( كُب )تاج العركس(: يقاؿ: ا٤بٍعشىر كمسكن: ا١بماعة، كقيَّده بعّ)
غاية الكثرة؛ ألفَّ )العشرة( ىو العدد الكامل  الكثّب الذم ال عدد بعده إال كىو ميرىكَّبه ٩بَّا فيو من اآلحاد  
ثٍػرىة الكاملة ، ككذا عشركف كثبلثوف، أم: عىشىرىتاف كثبلثة، ا٤بٍعشىرى ٧بىل العىشىرة الذم ىو الكى  =.كأحىدى عىشىرى

َِّ ...حمس سابًعا: ْػََشَ اْْلِ ٌَ  [:ُِٖ]األنعاـ: ىجسيَة 
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مع كىو  . كا٤بخالطة ا٤بعاشرة من مشتقّّ  كىو، ٗبعناه كىو، اأيضن  (معاشر) :على ٯبي
 كىػػي، فيهػػا اهمسػػمَّ  اجتمػػع الػػٍب فةالصّْػػ يبػػْبّْ  اسػػم إٔب (ا٤بعشػػر) يضػػاؼ أف كاألكثػػر

 تثنيػػػة تقػػػدير علػػى كػػػاف إليػػػو يضػػاؼ مػػػا علػػػى عيطػػف إذا كلػػػذل ؛ انِّػػػجً  كػػوهنم صػػػفة ىنػػا
ِ َواحمس: ٫بو ثنيةفالتَّ ، كٍٝبًعو امعشرن  َّ ْػََشَ اْْلِ ٌَ ْن َتُِْفُشوا ِ يَة 

َ
ًْ أ  ،[ّّالرٞبن:] ىجسنِْط إِِن اْظَذَػْػُذ

 كالعجػػػم العػػرب معاشػػػر يػػا): قولػػ  ٫بػػػو كا١بمػػع، اإلنػػػس معشػػر كيػػا نّْ ا١بػػػ معشػػر يػػا :أم
 . (ُ)("كالرببر

 
 طاػغدتغادػططَّاػوضؽػاضطظاَدى: - ٕ
مػػػػػن  سػػػػػل الرُّ  كقػػػػػد بعػػػػػ  اهلل  وف كػػػػػاإلنس،مػػػػػأموركف كمنهيُّػػػػػ ا١بػػػػػنُّ ك 
 .(ِ)... سلميع بطاعة الرُّ ػهم كإٔب اإلنس كأمر ا١بػاإلنس إلي

ْػََشَ حمس :قوؿ اهلل  ٌَ ًْ  يَة  َٔن َغيَيُْس ًْ َحُلصَّ ٌُِِْس ًْ رُُظٌو  دُِس
ْ
ًْ يَأ َ ل
َ
َِّ َواألِنِْط خ اْْلِ

َشا َْ  ًْ ٌُِس ْٔ ًْ ىَِلةَء يَ   [.َُّاألنعاـ:] ىجسآيَةِِت َويُِِْشُروَُُس
 . (ُ)ذل  ُب ا٣بطاب صحَّ  ة لكن ٤با ٝبعوا مع ا١بنّْ سل من اإلنس خاصَّ الرُّ 

                                                                                                                                 

، مادَّة: )عشر( )  كقيل: ا٤بٍعشىري: أىل الرَّجيل. كقاؿ األزىرمُّ = (، ِِٔ/ُ]هذيب اللغة، لؤلزىرمّْ
([: ا٤بٍعشىر كالنػَّفىر كالقىٍوـ كالرٍَّىط: معناه ا١بمع، ال كاحد ٥بم من لفظهم، َُُ/ٔككذل  مادَّة: )طهر( )

:  ضنا للرّْجاؿ دكف النساء. كقاؿ اللي للرجاؿ دكف النساء، كالعشّبة أيضنا للرجاؿ، كالعآب أي
كاحد، ٫بو: معشر ا٤بسلمْب، كمعشر ا٤بشركْب. كا١بمع ا٤بعاشر. كقيل: ا٤بعشر:  ا٤بٍعشىر: كل ٝباعة أٍمريىم

ِ َواألِنِْط حمسا١بن كاإلنس، كُب التَّنػزيل:  َّ ْػََشَ اْْلِ ٌَ ]لعلو يقصد أبا عبد -قاؿ شيخنا [. َُّ]األنعاـ: ىجسيَة 
[ َُُٕ[، كا٤بتوَب با٤بدينة ا٤بنورة سنة ]َُُُبن الطيب بن ٧بمد الفاسي، ا٤بتولد بفاس سنة ] اهلل ٧بمد

: كلكن اإلضافة تقتضي ا٤بغايرة، كفيو أف -([ّ/ُحي  قاؿ: كىو عيمدٌب ُب ىذا الفنّْ. تاج العركس )
(، كانظر: لساف ْٓ -ّٓ/ُّتاج العركس، مادَّة: )عشر( ) التَّقدير: يا مىٍعشىرنا ىم ا١بنُّ كاإلنس، فتأمل.

(، ا٤بعجم الوسيط ِِٔ/ُ( إٔب )ِٗٓ/ُ(، هذيب اللُّغة، من )ٖٔٓ/ْالعرب، مادَّة: )عشر(  )
(ِ/َِٗ .) 

 (. ٕٔ/ٖ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
 (. ُّٓ/ِ(، دقائق التَّفسّب )ٕٗ/٦ُّبموع الفتاكل، البن تيمية )انظر:  (ِ)
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  م، كىذا أيضنا ٩با يستفاد من اآلية.إقامة للظجَّة عليه  كُب إرساؿ الرُّسل
  .من بِب آدـ  إالتكوف  سل الالرُّ  ألفَّ  (؛اإلنس: )ا٤برادكُب )الربىاف(: "

 ا٠بػػػػو مػػػػن ا١بػػػػن رسػػػػوالن  فَّ : إ(ِ)ظاؾلكػػػػن عػػػػن الضَّػػػػ كحكػػػػى بعضػػػػهم فيػػػػو اإلٝبػػػػاع،
ٍح إاِلٍّ حمس :لقولو  (؛يوسف) ٌٍّ

ُ
َْ أ ٌِ ة َُِشيصٌ ِإَوْن  َٓ  [. ِْفاطر:] ىجس َرال ذِي

ْٔ حمسكٲبكن أف ٰبتج الضظاؾ بوجو آخر كىو قولو تعأب: " : قاؿ الرازم َ َول
َِةهُ رَُجاًل  َِةهُ َميًَن َْلََػيْ قاؿ ا٤بفسركف: السبب فيو أف استئناس اإلنساف  .[ٗ]األنعاـ: ىجسَجَػيْ

باإلنساف أكمل من استئناسو با٤بل ، فوجب ُب حكمة اهلل تعأب أف ٯبعل رسوؿ اإلنس 
إذا ثبت ىذا ا٤بعُب، فهذا السبب حاصل ُب ا١بن،  ليكمل ىذا االستئناس. ؛من اإلنس

 فوجب أف يكوف رسوؿ ا١بن من ا١بن.
كإ٭با كاف  ،أنو ما كاف من ا١بن رسوؿ البتة)القوؿ الثاين: كىو قوؿ األكثرين: أما 

 ؛كىو بعيد ،ما رأيت ُب تقرير ىذا القوؿ حجة إال ادعاء اإلٝباعف (الرسل من اإلنس
كٲبكن أف يستدؿ فيو بقولو  .و كيف ينعقد اإلٝباع مع حصوؿ االختبلؼألن

: حمس َ ٍِ َ َصاَن لََعَ اىَْػةل ٍْ ًَ َوآَل ِغ ًٔخة َوآَل إِثَْصاِْي َ اْصَػَى آَدَم َوُُ ]آؿ  ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

                                                                                                                                 

(، الكشاؼ ُِٖ/ِتفسّب البيضاكم )(، َّٔ/ّالدر ا٤بنثور ) ،(ُُِ/ُِ( انظر: تفسّب الطَّربم )ُ)
(، ّْٖ/ُ(، تفسّب السَّمرقندم )ُٖٓ/ّ(، تفسّب أيب السُّعود )ُِ/ِ(، تفسّب ابن جزم )ُٓ/ِ)

، الكشف كالبياف (ِِٗ/ِ(، أحكاـ القرآف، للطَّظاكمّْ )ّٕٓ/ُ(، النَّسفي )ِّّ/ٓالسَّمعاين )
البن  ،تفسّب القرآف العظيم(، ُٖٓ/ِ(، فتح القدير )ٖٕ/ِا٤بسّب )(، زاد ّّْ/ْ(، البغوم )ُُٗ/ْ)

 (.ُّٖٗ /ْ) أيب حاًب
، النكت (ِّٕ/ِ(، الربىاف ُب علـو القرآف )َُٓ/ُّ) الرازم(، تفسّب ُُِ/ُِ( انظر: تفسّب الطَّربم )ِ)

كٓب (. ّٖٔ/ُ) لكرماينل ،غرائب التفسّب كعجائب التأكيل (،ُْٓ /ِ) السمعاين(، َُٕ/ِكالعيوف )
يَة حمس: يذكر ىذا القوؿ )الدُّكتور ٧بمَّد شكرم أٞبد..( الذم ٝبع أقواؿ الضَّظاؾ ُب تفسّب قولو 

 ًْ ًْ رُُظٌو ٌُِِْس دُِس
ْ
ًْ َيأ َ ل
َ
ِ َوا نِْط خ َّ ْػََشَ اْْلِ ة َُِشيصٌ حمسككذل  ُب تفسّب: ، ىجسٌَ َٓ ٍح إال َرال ذِي ٌٍّ

ُ
َْ أ  .ىجسِإَوْن ٌِ

(. كإ٭با ذكر قوؿ الضَّظاؾ الذم سيأٌب، كىو زعمو ُٗٔ/ِ(، )ّّٓ–ِّٓ/ُانظر: تفسّب الضَّظاؾ )
..  أفَّ ُب ا١بنّْ رسبلن
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فوجب كوف النبوة  ،كأٝبعوا على أف ا٤براد ّٔذا االصطفاء إ٭با ىو النبوة .[ّّعمراف:
 . ٍب أكرد اعَباضات على ما ٛبس  بو الضظاؾ.(ُ).."ء القـو فقط٨بصوصة ّٔؤال

َِةهُ َميَنً حمس :ا١بمهور بقولو  كاحتجَّ : " قاؿ الزركشي ْٔ َجَػيْ َ  َْلََػيَِْةهُ َول
. كيرد على ىذا القوؿ (ِ)"كذل  مفقود ُب ا١بن ليظصل االستئناس، [؛ٗاألنعاـ:] ىجسرَُجاًل 

حاصل ُب ا١بن، فوجب أف يكوف رسوؿ  ل من كوف ذ  ما حققو اإلماـ الرازم
 ، كىو أقرب.ا١بن من ا١بن

ًٔخززحمس :بقولػو احػتج ا١بمهػور كػذل  ك    َ اْصززَػَى آَدَم َوُُ آؿ ] اآليػػة ىجس...ةإِنٍّ اَّللٍّ

  كأجيب عن ٛبسُّػ .بوةالنُّ : ا٤براد باالصطفاء ٝبعوا أفَّ أ" : قاؿ الزركشي [.ّّعمراف:
كال يلػػـز إثبػػات  ، سػػل مػػن بػػِب آدـبكػػوف الرُّ  صػػادقةه  ةالبعضػػيَّ  ظاؾ باآليػػة بػػأفَّ الضَّػػ

غونػو إٔب كيبلّْ  يستمعوف القرآف من رسػل اإلنػس، من ا١بنّْ  بطريق إثبات نفرو  رسل من ا١بنّْ 
اهلل  ىكقػد ٠بَّػ سػل،فػر مػن حيػ  إهنػم رسػل الرُّ كلئػ  النَّ أكيصػدؽ علػى  قومهم كينذركهنم،
  رسل عيسى رَْظيْ حمس :بذل  حي  قػاؿ

َ
ًُ ازْجَزْ ِ إِذْ أ ِٓز  .(ّ)"[ُْيػػس:] ىجسَِة إحَِلْ
 ُب تفسّبه.  كيرد على دعول اإلٝباع كذل  ما حققو الرازم

   ، كيرد عليو ما سبق.(ْ)رسل لآلية قـو من ا١بنّْ  كقيل:
كقد نصَّ غّب كاحد من أئمَّة السَّلف كا٣بلف على االتّْفاؽ علػى أنَّػو لػيس مػن ا١بػنّْ 

َي ابني  كاحػد  جريج كغػّبي  كابني  على ذل  ٦باىدي  نصَّ " : كثّب  رسل.. فقد قاؿ ا٢باف
 ،سػل مػن بػِب آدـ الرُّ : كقػاؿ ابػن عبػاس  .لف كا٣بلػفة من السَّ من األئمَّ 
 ،رسػػبلن  ُب ا١بػػنّْ  و زعػػم أفَّ ظاؾ بػػن مػػزاحم أنَّػػكحكػػى ابػػن جريػػر عػػن الضَّػػ نػػذر، كمػػن ا١بػػنّْ 

                                                

 (.ُُٓ/ُّتفسّب الرازم )( ُ)
 .(ِّٕ/ِالربىاف ُب علـو القرآف ) (ِ)
 (. ُِٓ/ٕ(، كانظر: ركح ا٤بعاين )ِّٕ/ِ) ا٤بصدر السابق( ّ)
 (. ِّٕ/ِف )(، الربىاف ُب علـو القرآّْٓ/ِ( انظر: تفسّب البيضاكم )ْ)
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كقد ذكر ىػذا ا١بػواب  .كليست بصرٰبة ألهنا ٧بتملة ؛كفيو نظر ّٔذه اآلية الكرٲبة، كاحتجَّ 
 .   (ُ)جرير بعينو ابني 
َِة إحَِلَْم حمس :قولػو  ا ىم من اإلنسإ٭بَّ  سل الرُّ  ليل على أفَّ كالدَّ  وَْخيْ

َ
إٍُِّة أ

 ِ َْ َبْػِسه ٌِ َِة إََِل ٍُُٔ  َواجلٍِِّّيَِ   وَْخيْ
َ
ة أ ٍَ ََ رُُظزاًل حمس :إٔب قولو ، ىجس..َن ِْزِشرِي ٌُ ََ َو ِزي ََِّشِ ٌُ  
ٌح َبْػَس الصَُّظوِ خِلَ  ِ ُخجٍّ ٍِّةِس لََعَ اَّللٍّ  [.ُٓٔ-ُّٔالنساء:] ىجسال يَُسَٔن لِي

ةَ َواىِْهَذزززةَب حمس :عػػػن إبػػػراىيم  كقولػػػو  ٍّٔ َِزززة ِِف ُذّرِيٍّذِزززِّ اجلَُّجززز  ىجسوََجَػيْ
كٓب يقػػل أحػػد مػػن  يتػػو،ُب ذرّْ  ة كالكتػػاب بعػػد إبػػراىيم بػػوَّ فظصػػر النُّ  [،ِٕالعنكبػػوت:]
   .انقطعت عنهم ببعثتو ٍبَّ  ،قبل إبراىيم ا٣بليل  بوة كانت من ا١بنّْ النُّ  اس أفَّ النَّ 

صَْظيَِ  حمس :كقػاؿ  ٍُ ْ ََ ال ٌِ َِة َرجْيََم  رَْظيْ
َ
ة أ ٌَ ُشَٔن  إالَو ٍْ َػةَم َويَ ُزئَُن اىػٍّ

ْ
ًْ حَلَأ ُٓ إِجٍّ

َٔاقِ  ْظ
َ
رْظَ حمس : اؿػكقػ [،َِالفرقػاف:] ىجسِِف األ

َ
ة أ ٌَ َْ َرجْيَِم زَو ٌِ َِة  َْ رِ  إاليْ ٌِ  ًْ ِٓ َجةال َُُِٔح إحَِلْ

ِو اىُْلَصى ْْ
َ
إٔب آخر ما   .(ِ).."لئلنس ُب ىذا الباب تبعه  ا١بنَّ  كمعلـو أفَّ  [،َُٗيوسػف:] ىجسأ

 من األدلَّة. ذكره ا٢بافَ ابن كثّب 
ًْ حمس :ذل  أيضنا عند تفسّب قوؿ اهلل  كقد حقَّق ابني تيمية  ىََلْس َجةَءُز

 ًْ جُْفِعُس
َ
َْ خ ٌِ ًْ حمس :قولػو حيػ  قػاؿ: " [،ُِٖالتوبػة:] ىجسرَُظٌٔل   ٱبػصُّ  ىجسىََلزْس َجزةَءُز

مػػن  سػػوؿ كالرَّ  القػػرآف خطػػاب ٥بػػم، ألفَّ ؛ سػػائر البشػػر يعػػمُّ  ٍبَّ  ،ا كالعػػربقريشنػ
سػػوؿ الرَّ  ألفَّ  ؛ا١بػنَّ  يعػػمُّ  ، ٍبَّ كال جػِب ال يطيقػػوف األخػذ منػػو،  و لىػكا٤بعػُب لػػيس ٗبى  أنفسػهم،
  ّْسػػػوؿ كالرَّ  قلػػػْب،آف خطػػػاب للثَّ كالقػػػر  ،أرسػػػل إٔب اإلنػػػس كا١بػػػن 
زَٔن حمس : ا كمػا قػاؿمػنهم ٝبيعنػ ًْ َحُلصَّ ٌِزُِْس ًْ رُُظٌو  دُِس

ْ
ًْ يَأ َ ل
َ
َِّ َواألِنِْط خ ْػََشَ اْْلِ ٌَ يَة 

زَشا َْ  ًْ ٌُِس ْٔ ًْ ىَِلةَء يَ ًْ آيَةِِت َويُِِْشُروَُُس   سػلفجعػل الرُّ  [،َُّاألنعػاـ:] ىجسَغيَيُْس
مشَبكوف مػع كػوهنم أحيػاء  اإلنس كا١بنَّ  فإفَّ  ؛م من اإلنسوعْب مع أهنأرسلها من النَّ  الٍب

فػػإهنم يػػأكلوف كيشػػربوف كينكظػػوف كينسػػلوف كيغتػػذكف كينمػػوف ؛ نػػاطقْب مػػأمورين منهيػػْب
                                                

 (. ّّٓ–ِّٓ/ُ(، كانظر: تفسّب الضَّظاؾ )ُُِ/ُِ( انظر: تفسّب الطَّربم )ُ)
ر ا٤بنثور )َّْ/ّ( تفسّب ا٢بافَ ابن كثّب )ِ) (، الربىاف ُب علـو ِٖ/ٖ(، ركح ا٤بعاين )ّٗٓ/ّ(، كانظر: الدُّ

  (.ِّٕ/ِالقرآف )
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ػػػ  فػػػػإفَّ ؛ زكف ّٔػػػػا عػػػن ا٤ببلئكػػػةكىػػػم يتميَّػػػ كىػػػػذه األمػػػور مشػػػَبكة بيػػػػنهم، ،ربباألكػػػل كالشُّ
مػن أنفػس  سػوؿ فصػار الرَّ ا٤ببلئكة ال تأكل كال تشرب كال تنكح كال تنسػل، 

سػػػػوؿ زكا بػػػػو عػػػػن ا٤ببلئكػػػػة حػػػػٌب كػػػػاف الرَّ ٛبيَّػػػػ الػػػػذمالقػػػػدر ا٤بشػػػػَبؾ بيػػػػنهم  باعتبػػػػارقلػػػْب الثَّ 
  قلْب دكف ا٤ببلئكةا إٔب الثَّ مبعوثن"..(ُ). 

 
 اضظَّتائج:  - ٖ

:  ك٩بَّا سبق يتبْبَّ
 جاء ُب معناىا. ّٔذه الصّْيغة، كقد بيَّنتي ما ا٣بطاب القرآينجاء نداء ا١بنّْ ُب  أ. 

 إفَّ ا١بنَّ مأموركف كمنهيوف كاألنس.  ب.

مػػػػػن اإلنػػػػػس خاٌصػػػػػةن إٔب  بعػػػػػ  الرُّسػػػػػل  االتّْفػػػػػاؽ علػػػػػى أفَّ اهلل  ج.
 اإلنس كا١بنّْ معنا، فإفَّ مبلّْغ ا٣بطاب اإل٥بي إ٭با ىو من اإلنس لكل  من اإلنس كا١بنّْ.  

 إليهم. سل إقامةي ا٢بجَّة على ا١بنّْ، كذل  بإرساؿ الرُّ  د.
َِزةحمسجاء ا٣بطاب من ا١بنّْ بصيغة:  ىػػ. ٌَ ْٔ كسػيأٌب بيػاف ذلػ  - [َّ:]األحقػاؼ ىجسيَة كَ
 . -ُب موضعو

َِّ حمس-كردت فيػو ىػذه الصّْػيغة  الٍبأمَّا عدد اآليات  ْػََشَ اْْلِ ٌَ مػن غػّب عطػف  -ىجسيَة 
 [.ُلفَ )اإلنس( فهو: ]

 أمَّا مع العطف فسيأٌب عقب ما جاء من غّب عطف.
 [.ُعدد التَّكرار فهو أيضنا: ] أمَّا

 [.ُِٖكىي: ]األنعاـ: 
  

                                                

 (. ُِٗ/٦ُٔبموع الفتاكل ) (ُ)
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 .)ا٣بطاب إٔب االثنْب( :سبقى بيافي معُب )معشر(، كىنا
 [.ِكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عددي اآليات 

 [.ِأمَّا عددي التَّكرار فهو أيضا: ]
 كىي على النَّظو اآلٌب:

 [. ّّٞبن:[، ]الرَّ َُّ]األنعاـ:
 

 
 
 

 طاػغدتغادػطنػاضظِّداءػبؼذهػاضصؼغعظ،ػوططاػوضؽػاضطظاَدى:  - ٔ
 كىنا مسائلي مهمَّة ٥با صلة كثيقة ٗبا ٥بذه الصّْيغة من الدّْاللة.

 اسػػػم) أفَّ  شػػ َّ  الُب )تفسػػّبه(، حيػػ  قػػاؿ: " فمػػن ذلػػ  مػػا ذكػػره الػػرَّازمُّ 
 كلػػػد) ُب مسػػػتعمله  وأنَّػػػ شػػػ َّ  كال، قيقػػػةا٢ب سػػػبيل علػػػى (لبالصُّػػػ كلػػػد) علػػػى كاقػػػعه  (الولػػػد
 : وؿػسػػالرَّ  زمػػاف ُب كػػانوا ذينللَّػػ اؿػكقػػ، ىجسآَدمَ  ثَززِِن  يَززةحمس : اؿػقػػ (،االبػن

َى  أفَّ  ُب البظػ  أفَّ  إال [،َْالبقػرة:] ىجسإِْساايَو  ثَِِن  يَةحمس  (االبػن كلػد) علػى يقػعي  (الولػد) لفػ
 .حقيقة أك ا٦بازن 

َِّ َواِ نِْط حمسثامًنا:  ْػََشَ اْْلِ ٌَ  [:َُّ]األنعاـ: ىجس..يَة 

 [:ِٔ]األعراؼ: ىجس..آَدمَ يَة ثَِِن حمستاسًعا: 

 



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

114 
 

 أف ٯبػػػػوز ال الواحػػػػد فػػػػَاللَّ  أفَّ  الفقػػػػو أصػػػػوؿ ُب ثبػػػػتى : فنقػػػػوؿ ٦بػػػػاز وإنَّػػػػ: قلنػػػػا فػػػػاف
امعن  ٦بازه كُب حقيقتو ُب كاحدة دفعةن  يستعمل

: بقولػو  اهلل يريػد أف ٲبتنػعي  فظينئذو ، (ُ)
ُ ِِف حمس ًُ اَّللٍّ ًْ  ئُِصيُس ْوالدُِز

َ
  .امعن  االبن ككلد لبالصُّ  كلد [ُُالنساء:] ىجسأ

 كلد) حكم نستفيد ال إنَّا: يقاؿ أف اإلشكاؿ ىذا دفع ُب ريقالطَّ  أفَّ  كاعلم]قاؿ[: 
ػػ مػػن بػػل ،اآليػػة ىػػذه مػػن (االبػػن  ىػػذه مػػن نسػػتفيده أف أردنػػا فإ اكأمَّػػ، القيػػاس كمػػن نةالسُّ
 االبػن أكالد ألفَّ  كذلػ  ؛امعنػ اآليػة ىػذه من مرادين صارا ما االبن ككلد الولد: فنقوؿ اآلية
 عنػدما اكإمَّػ، ارأسنػ لبالصُّػ كلػد عػدـ عند اإمَّ ، حالتْب إحدل ُب إال ا٤بّباث وفيستظقُّ  ال
 (االبن كلد) يستظقَّ  أف اكأمَّ . الباقي يقتسموف فظينئذو ، ا٤بّباث كلَّ  لبالصُّ  كلد يأخذ ال
 بعػض مػع بعضػهم لبالصُّ  أكالد ويستظقُّ  كما بينهم ركةالشَّ  كجو على (لبالصُّ  كلد) مع
 االبػن كلػد كعلػى الولػد ىعلػ اآليػة ىػذه داللػة مػن يلػـز ال ىػذا كعلى، كذل  األمر فليس
 مػا (لبالصُّػ كلػد) بػو أريػد حْب وألنَّ  ؛امعن  ك٦بازه حقيقتو الواحد فَباللَّ  أريد قد يكوف أف
 . لبالصُّ  كلد بو أريد ما (االبن كلد) بو أريد كحْب، (االبن كلد) بو أريد

 كلػػػد) مػػػع كأخػػػرل ،(لبالصُّػػػ كلػػػد) مػػػع اخطابنػػػ تكػػػوف تػػػارة اآليػػػة ىػػػذه أفَّ  فا٢باصػػػل
 إف: قلنػػا إذا اأمَّػػ .اكاحػػدن  اشػػيئن  بػػو ا٤بػػراد يكػوف ا٢بػػالتْب ىػػاتْب مػػن كاحػػدةو  كػػلّْ  كُب، (بػناال
 فػَاللَّ  جعلنػا فإفػ، حقيقػة يكػوف (االبػن كلػد) كعلػى (لبالصُّػ كلد) على الولد اسم كقوع
 إلفػػػادة ا٤بشػػػَبؾ فػػػَاللَّ  اسػػػتعماؿ ٯبػػػوز ال وأنَّػػػ ثبػػػت وألنَّػػػ اإلشػػػكاؿ؛ عػػػاد بينهمػػػا امشػػػَبكن 

                                                

حقيقة ُب )االبن( ٦باز ُب )ابن االبن( على الرأم األكَّؿ، كىو رأمي الرَّازم من لفَّ لفَّو. ( أم: يكوف اللَّفَ ىنا ُ)
(، ِّٕ/ٔكالرَّأم اآلخر أنَّوي ٯبوز استعماؿ اللفَ الواحد ُب حقيقتو ك٦بازه معنا. انظر: تفسّب ابن عادؿ )

(، ِْ/َُ(، )ُِٓ/ٗ(، تفسّب الرَّازم )ََْ/ِ(، نظم الدرر )ّٔٓ، ُّّ/ُتفسّب ابن عرفة )
(، شرح الزُّرقاين على ا٤بوطَّأ َْٓ/ٓ(، ٙبفة األحوذم )ِِ/ُإحكاـ األحكاـ، البن دقيق العيد )

(، ْٗ/َُ(، )ّٗ/َُ(، فتح البارم )َِِ/ُّ(، شرح النَّوكم لصظيح مسلم )ُِٔ/ِ)
(، ٓٓ/ْ(، البظر الرَّائق )ِِّ/ٓ(، منج ا١بليل )ُٗٗ/ٕ(، ا٣برشي على ٨بتصر خليل )ّٔٔ/ُُ)

ين السُّبكي َٗٓ/ُ(، البظر احمليط ُب أصوؿ الفقو )ِٗٓ/ُاإلّٔاج ) (، األشباه كالنَّظائر، لتاج الدّْ
(، غمز ُٗٓ/ّ(، شرح الكوكب ا٤بنّب )ّّٓ(، القواعد، البن رجب )ص:ُُٖ/ُ(، الفركؽ )ّٕٓ/ُ)

 (..اْب. ُِٖ/ْعيوف البصائر )
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امعنػػػ يػػػومعني
 اإلنسػػػػاف إٔب سػػػبةبالنّْ  كػػػػا٢بيواف فيهمػػػا (ِ)امتواطئنػػػ ٯبعلػػػػو أف الواجػػػب بػػػػل، (ُ)
 . كالفرس

                                                

ُب معنييو، )ٯبيز أف يراد ا٤بعنياف ٝبيعنا(، كمنهم من يعدُّ ذل  ا٢باصل أفَّ منهم من ٯبوّْر إعماؿ ا٤بشَبؾ ك ( ُ)
ين أبو العباس ابني  خطبنا عظيمنا. كالتَّظقيق جواز ٞبل ا٤بشَبؾ على معنييو، كما حقَّقو الشَّيخ تقيُّ الدّْ

، -هم اهللرٞب-تيمية ُب )رسالتو ُب أصوؿ التَّفسّب(، كحرَّر أنَّو ىو الصَّظيح ُب مذاىب األئمَّة األربعة 
مة ُب أصوؿ التَّفسّب، البن تيميو ) (، انظر: ّْ(، كانظر: ا٤بسودة )ص:ُِ/ِككثّب من أىل الكبلـ. مقدّْ

(، ُُٓ/ٔ(، )ِٖٓ/ْ(، )َُٔ/ّ(، ا٤بنار )ّٔٔ/ِ(، نظم الدُّرر )ّّٔ/ُأضواء البياف )
سنوم (، التَّمهيد، لئلِٖٔ، ِٔٔ، ِٗٓ، ِٕٓ/ُ(، اإلّٔاج )ِْٗ/ٗ(، )ُِٖ/ٖ(، )َٖٗ/ٕ)

(، الفتاكل الكربل الفقهيَّة، البن حجر ِّٖ/ُ(، هناية السُّوؿ )َٕٓ/ُ(، حاشية العطار )ُُٖ)ص:
 (....اْب. َّْ/ّ(، )ِّ/ُا٥بيتمي )

( )ا٤بشَبؾ( ىو اللَّفظة ا٤بوضوعةي ٢بقيقتْب ٨بتلفتْب أك أكثر، كضعا أكَّالن من حي  ٮبا كذل . فخرج بػ: ِ)
( ا٤بنقوؿ، كخرج بقيد )الوضع(: ما يدؿُّ على الشَّ  يء با٢بقيقة، كعلى غّبه بآّاز، كخرج بقيد: )أكَّالن

ا  )ا٢بيثيَّة(: ا٤بتواطئ فإنَّو يتناكؿ ا٤باىيَّات ا٤بختلفة، لكن ال من حي  ىي كذل ، بل من حي  إهنَّ
(، كشف األسرار عن أصوؿ ُّٔ-ّٗٓ/ُ(، احملصوؿ )ٕٓ/ُمشَبكة ُب معُب كاحد. إرشاد الفظوؿ )

 (. قاؿ األخضرم ُب )السُّلَّم(:  َٔ/ُاإلسبلـ البزدكم ) فخر
 سة أقساـ ببل نقصاف( )كنسػبة األلفاظ للمعاين***ٟب                                          

ادؼ(.                                             )تواطؤ تشاك  ٚبالف***كاالشَباؾ عكسو الَبَّ
تواطؤ(..كىو القسم األكَّؿ من ا٣بمسة كاإلنساف؛ فإفَّ معناه ال ٱبتلفي ُب أفراده، كيسمَّى ذل  قولو: )            

ا٤بعُب متواطئا لتواطئ أفراده، أم: توافقها فيو؛ فإفَّ أفراد اإلنساف كلَّها متوافقةه ُب معناه من ا٢بيوانٌية 
ا االختبلؼي بينهما بعوارضو خارجةو كالبي اض كالسَّواد كالطُّوؿ كالقصر. فإف كاف معناه ٨بتلفنا كالنَّاطقٌية، كإ٭بَّ

ُب أفراده كالنُّور؛ فإفَّ معناه ُب الشَّمس أقول منو ُب القمر. ككالبياض؛ فإفَّ معناه ُب العاج أقول منو  ُب 
. كيقاؿ للمعُب مشك ؛ ألفَّ النَّاظر إذا نظر ُب األفراد ب اعتبار الثَّوب، فالنّْسبة بينو كبْب أفراده تشاك ه

أصل ا٤بعُب ظنَّو متواطئنا، كإذا نظر باعتبار التَّفاكت ظنَّو مشَبكنا فظصل لو التَّشك . كيسمَّى اللَّفَ 
متواطئا كمعناه، كُب الثَّاين مشككنا كمعناه. كإذا نظر بْب معُب اللَّفَ كبْب لفَ آخر فإف ٓب يصدؽ 

ما ٚبالف، أم: تباين، كاإلنساف كالفرس..كاللَّفَ أحدٮبا على شيءو ٩با يصدؽي عليو اآلخر، فالنّْسبة بينه
ما لو من ا٤بعاين االشَباؾ؛ الشَباؾ ا٤بعنيْب ُب  إف تعدد معناه كعْب الباصرة كا١بارية فالنّْسبة بينو كبْب

ادؼ..انظر: )شرح الشَّيخ  اللَّفَ الواحد. كإف تعدَّد ا٤بعُب كاإلنساف كالبشر فالنّْسبة بْب اللَّفظْب الَبَّ
  (.ُٕكيش القويسِب على السُّلَّم ا٤بنورؽ( )ص:در 
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ًُ  وخالاززوحمس : قولػػو ذلػػ  ةصػػظَّ  علػػى يػػدؿُّ  ذملػػكا َِززةنُِس بْ
َ
َْ  اذليززَ خ  ٌِزز

 لفػَ أفَّ  فعلمنػا، االبػن كأكالد لبالصُّػ ابن فيو يدخل وأنَّ  أٝبعوا [.ِّ:النساء] ىجسأصالثسً
  .اإلشكاؿ يزكؿ قديرالتَّ  ىذا كعلى، االبن ككلد الصلب كلد إٔب سبةبالنّْ  متواطئه  (االبن)

 (االبػن أكالد) يتنػاكؿ ىػل (االبػن) أفَّ  ُب ذكرنػاه الذم البظ  ىذا أفَّ  اعلم]قاؿ[: 
 بػدليل كاقػع ذل  أف ش َّ  كال ات؟كا١بدَّ  األجداد يتناكؿ ىل كاألـ األب لفَ أفَّ  ُب قائم
َ  َجْػُجسُ حمس : قولو ةِخيَو ِإَوْظَدةَق إِل ٍَ ًَ ِإَوْظ َم ِإَوسَلَ آثَةنَِم إِثَْصاِْي   [.ُّّالبقرة:] ىجسَٓ

 للجػػدّْ  لػػيس وأنَّػػ علػػى اتفقػػوا ظابةالصَّػػ فػػإف ؛ا٢بقيقػػة سػػبيل علػػى لػػيس وأنَّػػ كاألظهػػر
 صػػحَّ  ٤بػػا ا٢بقيقػػة سػػبيل علػػىا١بىػػدَّ  يتنػػاكؿ األب اسػػم كػػاف كلػػو، القػػرآف ُب مػػذكور حكػػمه 
 .(ُ)"أعلم كاهلل ذل 

 لكػػن ا،كٝبعنػػ امنفػػردن  للولػػد كػػذا ليب،الصُّػػ ىػػو لبلبػػن ا٢بقيقػػي ا٤بعػػُب" كُب )الكليَّػػات(
 (االبػػػن ابػػػن) ُب كالولػػػد االبػػػن كاسػػػتعماؿ. لبالصُّػػػ كلػػػد ُب حقيقػػػة الولػػػد اسػػػم العػػػرؼ ُب
( ابػػِب ابػػن بػل ،ابػػِب لػػيس)ك ،(ابػِب كلػػد بػػل ،كلػدم لػػيس وإنَّػػ) :يقػاؿ أف صػػحَّ  ك٥بػػذا ؛٦بػاز
 معػُب ُب أك (االبػن ابػن) ُب اسػتعمبل إذا ا٢بقيقػي ا٤بعػُب إرادة عػن صػارفةو  نػةو قري مػن بػد فبل
 صػلبو مػن آدـ كلػد مػن أحػد كػوف عدـ فإفَّ  ىجسآَدمَ  ثَِِن  يَةحمس :  قولو ُب كما لو شاملو 
 األبنػػاء أبنػػاء ا٤بػػراد فيكػػوف ،(ِ)ا٢بقيقػػي ا٤بعػػُب عػػن صػػارفة قرينػػة ا٣بطػػاب كركد عنػػد اموجػػودن 
 لفػَ اسػتعماؿ ةصػظَّ  علػى يػدؿُّ  ال كىػذا االبػن، كابػن ليبالصُّ  لبلبن شامبل معُب ال فقط،
 (االبن) إطبلؽ أفَّ  كا٢بقُّ . ]ٍبَّ قاؿ:[ األبناء كأكالد ةلبيَّ الصُّ  لؤلكالد املالشَّ  ا٤بعُب ُب الولد
 لفػػػَ حكػػػم فػػػإفَّ  ؛اقطعنػػػ (االبػػػن ابػػػن) علػػػى (الولػػػد) إطػػػبلؽ يسػػػتلـز ال (االبػػػن ابػػػن) علػػػى
 إ٭بػػا االبػػن البػػن االبػػن لفػػَ كتنػػاكؿ، ا٤بواضػػع أكثػػر ُب (الولػػد) لفػػَ كػػم٢ب مغػػاير (االبػػن)

 االبػن كػاف أك االبػن للفػَ امرادفن  الولد لفَ كاف لو أف االبن البن الولد تناكؿ على يدؿ

                                                

 .(ُِّ/ٔ(، تفسّب ابن عادؿ )ُّٓ/ٗ( تفسّب الرَّازم )ُ)
ا ُب سل  التَّكليف كقت الوحي كاإلناث كالعبيد  (ِ) كقد بيَّنتي ذل  ُب )خطاب ا٤بعدـك كمن ليس منتظمن

 كاألمم ا٤باضية(.
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 األبنػاء، أكالد على اعرفن  تطلق (ُ)]ال[ األكالد ألفَّ  ؛٩بنوع ككبلٮبا الولد، من امطلقن  أخصُّ 
 ،(ّ)أبنائػػػو علػػػى ا٤بسػػػتأمن ُب ا٢بفػػػدة دخػػػوؿ بػػػدليل (ِ)عليهػػػا تطلػػػق افإهنػػػ األبنػػػاء ٖبػػػبلؼ
 لػو الولػد لفػَ تنػاكؿ لػو االبػن لفػَ تناكؿ من يلـز فبل. (ْ)كجهي كخصوص عمـو فبينهما
 . (ٓ)"الولد ٖببلؼ كرالذَّ  على إال االبن يطلق كال، اأيضن 

 
 اضظَّتائج: - ٕ
 .ا٢بقيقة سبيل على لبالصُّ  دكل على كاقعأك االبن  الولد اسم إفَّ إطبلؽ أ.
معنػػا تتنػػاكؿ ابػػن االبػػن، كلكػػن ىػػل يسػػتفاد ذلػػ  مػػن  الػػٍبال شػػ َّ أفَّ الصّْػػيغة  ب.

آّاز أـ من ا٢بقيقة؟ كإذا كاف من آّاز ىػل يلػـز منػو اسػتخداـ اللَّفػَ الواحػد ُب حقيقتػو 
 ك٦بازه معنا؟ أـ أفَّ يستفاد ذل  من السُّنة كالقياس كاإلٝباع؟

لػػػيس علػػػى سػػػبيل ا٢بقيقػػػة خبلفنػػػا  هكركد عنػػػدؿ )ابػػػن االبػػػن( ُب ا٣بطػػػاب دخػػػو  ج.
( فأغُب عن ذكره ىنا.  للظنابلة كما حقَّقتي ذل  )ُب خطاب ا٤بعدـك

ا١بمهػػور علػػى أنَّػػو مػػن آّػػاز، كيكػػوف مػػن بػػاب التَّغليػػب، كىػػو ٦بػػاز ال حقيقػػة؛  د.
 .-كما سبق-التَّجريد البياين  إالفإنَّو ليس 

                                                

كىو ُب النُّسخة ا٤بتداكلة، كالٍب قد اعتمدت ىنا. مع مبلحظة  ( يوجد ىنا سقط ]ال[، كال يتمُّ ا٤بعُب بدكنو،ُ)
 (.ُٕٔ/ُينظر: )التلويح على التوضيح( )لزَّماف كا٤بكاف. أفَّ ا٢بقيقة العرفيَّة قد ٚبتلف باختبلؼ ا

ُب ( أم: تطلق عليها ٦بازنا للقرينة الصَّارفة، كقد بينتي ذل  مفصبلن ُب )أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرمي( ِ)
)ا٤ببظ  التاسع( )خطاب ا٤بعدـك كمن ليس منتظمنا ُب سل  التَّكليف كقت الوحي كاإلناث كالعبيد 
كاألمم ا٤باضية، كبياف ا٤بقصود من ا٣بطاب الشّْفاىي(، طبع كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب دكلة 

 (. ْٔٔ/ُإٔب )( ّٔٔ/ُىػػ[، من )ُّْٔالكويت، الوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد عشر ]
 أم: مع بنيو ُب األماف مع أف األبناء حقيقة ُب الصُّلبيْب ٦باز ُب ا٢بفدة.   (ّ)
 ( العمـو كا٣بصوص الوجهي أف ٯبتمعا ُب شيءو كينفرد كلّّ منهما ُب شيء كالنّْسبة بْب ا٢بيواف كاألبيض. كُبْ)

نفرد الولد ُب مشولو لؤلنثى، كانفرد االبن ُب ُب االبن، كا -أم: الولد كاالبن–الصّْيغة الٍب معنا قد اجتمعا 
 مشولو البن االبن.

 (. ّْ/ِ(، كانظر: التقرير كالتظبّب )ِٕ( الكليَّات )ص:ٓ)
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يرل أنَّو من ا٤بتواطئ، كليس من   ار أنَّو من ا٢بقيقة فإفَّ الرَّازمكعلى اعتب ىػ.
أفَّ ٞبل اللَّفَ على كػبل ا٢بػالْب   كيرل الرَّازم. امعن  معنييو استخداـ ا٤بشَبؾ إلفادة

( يكػػوف مػػن ا٤بتػػواطئ، كيػػرل أفَّ ا٢بمػػل علػػى ا٢بقيقػػة إف أمكػػن أكٔب مػػن  )ا٤بوجػػود كا٤بعػػدـك
د ذكر أفَّ اعتبار آّاز يقتضي ٞبل اللَّفَ علػى حقيقتػو ك٦بػازه ُب ا٢بمل على آّاز..، كق

آفو كاحد فيكوف حقيقة ُب )االبن(، ٦بػاز ُب )ابػن االبػن(، فيكػوف ا٤بخػرج عنػده أف ٪بعلػو 
 مػػػن بػػػل كػػذل ، ىػػػي حيػػ  مػػػن ال لكػػن ا٤بختلفػػػة، اتا٤باىيَّػػ يتنػػػاكؿكىػػو  ،ا٤بتػػػواطئمػػن 
ف فػػػإفَّ معنػػػاه ال ٱبتلػػػف ُب أفػػػراده، كيسػػػمَّى كاإلنسػػػا  .كاحػػػد معػػػُب ُب شػػػَبكةم إهنػػػا حيػػػ 

ذلػ  ا٤بعػػُب متواطئنػػا لتػػواطئ أفػػراده، أم: توافقهػػا فيػو، فػػإفَّ أفػػراد اإلنسػػاف كلُّهػػا متوافقػػة ُب 
ػػواد  معنػػاه مػػن ا٢بيوانيَّػػة كالنَّاطقيَّػػة، كإ٭بػػا االخػػتبلؼ بينهمػػا بعػػوارض خارجػػة كالبيػػاض كالسَّ

 كالطُّوؿ كالقصر.  
د يػػدؿُّ علػػى ماىيَّػػاتو ٨بتلفػػة كإف اتَّفقػػت ُب األصػػل مثػػل: اإلنسػػاف كلكػػن التَّواطػػؤ قػػ

كالفػػػرس أصػػػلهما )حيػػػواف( بينمػػػا موضػػػوعهما حقػػػائق ٨بتلفػػػة. أمَّػػػا موضػػػوعنا ىنػػػا فهػػػو ُب 
كىػػػػػػي اإلنسػػػػػػاف ا٤بكلَّػػػػػػف..،  –مػػػػػػن حيػػػػػػ  الوجػػػػػػود كالعػػػػػػدـ إال -حقػػػػػػائق غػػػػػػّب ٨بتلفػػػػػػة 

 كاالعتبارات األخرل ال ٧بلَّ ٥با ىنا.
احملظػػور ُب اسػػتخداـ آّػػاز حيػػ  إنَّػػو يػػؤدم إٔب اسػػتخداـً اللَّفػػَ ُب  كمػػا ذكػػره مػػن

قػد دفعنػاه مػن حيػ  اسػتخدامو  -علػى مػا فيػو مػن ا٣بػبلؼ–حقيقتو ك٦بازه ُب آف كاحد 
 ُب ٦بازه فظسب على اعتبار التَّغليب، كىو أمره شائعه.      

أنَّو من بػاب التَّغليػب،  أرل أفَّ الرَّاجح ىو قوؿ ا١بمهور باعتبار آّاز لكن على ك.
 كىو سائغه كمعركؼه عند العرب كما بيَّنتي ذل  من قبل. 

ال شػػ َّ أفَّ مػػن يقػػوؿ با٢بقيقػػة أك مػػن يقػػوؿ بآّػػاز ال يرفضػػوف األدلَّػػة األخػػرل  ز.
 من السُّنة كالقياس كاإلٝباع.

 ٜبَّة فرؽه بْب الولد كاالبن فيجتمعاف كيفَبقاف.. ح. 
 ل تَبتَّب على ذل .بياف أحكاـ أخر   ط. 

 [.ٓكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 
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 [.ٓأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]
 كىي على النَّظو اآلٌب:

 [.َٔ[، ]يس:ّٓ – ُّ – ِٕ – ِٔ]األعراؼ:
 

 
 

)ا٤بقتضػب(،  ُب (ُ)ذكرىػا ا٤بػربٌد أقاكيػلأمَّا إذا أضيف ا٤بنادىل إٔب النَّفس ففػي ذلػ  
(. تفعلوا ال قـو يا)ك ،(أقبل غبلـ يا): كقول  كذل  الياء، حذؼ أجودىاكذكر أفَّ من 

ْجصً حمس:  اهلل قاؿ
َ
ًْ َغيَيِّْ أ ىُُس

َ
ْظد
َ
 ىجسيَزة ِغَجزةدِ ـَزةتٍُّلٔنِ حمس: كقاؿ ،[ُٓىػود:] ىجسايَة كَِْٔم ال أ

 .[ُٔالزمر:]
ْرِض َرّبِ حمس :كقولػػػو. (ِ)ذا مػػػن القػػػرآف ُب كػػػاف مػػػا كػػػلُّ  ككػػػذل 

َ
 ىجسال دَزززَشْر لََعَ األ

 نػوينللتَّ  معاقبػة منػو منفصػلة غػّب االسػم ُب زيػادة ألهنا ؛الوجو حذفها كاف كإ٭با [.ِٔنػوح:]
 ،(عمػرك يػا)ك ،(زيػد يػا): قولػ  مػن نػوينالتَّ  كظػذؼ ىنا ىا حذفها فكاف و،٧بلّْ  ُب ةحالَّ 

 إذا كذلػػ . ننػػويالتَّ  فيػػو يثبػػت الػػذم ا٤بوضػػع ُب تػػذىب كانػػت إذ ،بػػذل  أحػػرل ككانػػت
 ،(العاقػػػل زيػػػد جػػػاءين)ك ،(العاقػػػل غبلمػػػي جػػػاءين) :تقػػػوؿ. أحػػػدٮبا كىػػػي سػػػاكناف التقػػػى
ػػ اللتقػػػاء ؛نػػوينالتَّ  ؾفتظػػرَّ  ػػ اللتقػػػاء ؛اليػػاء كٙبػػػذؼ اكنْب،السَّ  اليػػػاء فػػإفَّ  ذا كمػػػع اكنْب،السَّ

                                                

( ا٤بربد ىو ٧بمَّد بن يزيد بن عبد األكرب الثمإب األزدم، أبو العباس، ا٤بعركؼ با٤بربٌد، إماـ العربيَّة )ببغداد( ُب ُ)
)الكامل(  :كاألخبار. مولده )بالبصرة( ككفاتو )ببغداد(. من كتبو زمنو، كأحد أئمَّة األدب

(، األنساب ٕٔٓ/ُّ(، سّب أعبلـ النُّببلء )ُْْ/ٕىػ[. انظر: األعبلـ )ِٖٔك)ا٤بقتضب(...]
(، معجم ا٤بؤلفْب ُْ(، طبقات ا٤بفسّْرين، لؤلدنركم )ص:ِٗٔ/ُ(، بغية الوعاة )ُّٓ/ُ)
(، َُٗ/ِ(، شذرات الذَّىب )ِٗٗ/ُِ(، تاريخ اإلسبلـ )ُٗٔ/ِ(، الواُب بالوفيَّات )ُُْ/ُِ)

   (.ُّّ/ْكفيات األعياف )
 ( أم: من ذل  القبيل. ِ)

  [:ْٓ]البقرة: ىجس...يَة كَْٔمِ  ..حمسعاشًرا:  
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 كسػػػػػرها، عليهػػػػػا دلػػػػػت حػػػػػذفتها إذا اليػػػػػاء، علػػػػػى تػػػػػدؿُّ  كالكسػػػػػرة تسػػػػػتثقبلف، كالكسػػػػػرة
   .(ُ)ا٤بختار القوؿ فهذا. ا٤بعُب ل  كأكضظت
 داءالنّْػػ ألفَّ  ؛إلػػيهم ىسػػيلق مػػا بأٮبيَّػػة إيػػذافه  ىجسكَززْٔمِ  يَززةحمس بنظػػو: طػػابا٣ب فتتػػاحكإفَّ ا

 طلػب ُب مسػتعمله  داءالنّْػ لكػن ،إليػو قومػو إقبػاؿ لطلب ليس ىنا كاف ك٤با. اإلقباؿ طلب
 بوصػػف عػػنهم عبػػّبالتَّ  اختيػػارك  .سػػيقولو مػػا فهػػم إٔب أذىػػاهنم توجيػػو كىػػو، آّػػازم اإلقبػػاؿ
 ألفَّ  ؛٥بػم ا٣بػّبى  با٤بتطلّْ  اصحالنَّ  قوؿ مأخذ قولو ليأخذكا نفسو ُب ٥بم ٙببيب قومو كوهنم
 علػػػػى إليهػػػػا ا٤بضػػػػاؼ ا٤بنػػػػادل مػػػػن ا٤بػػػػتكلم يػػػػاء كحػػػػذفت. اخػػػػّبن  إال لقومػػػػو يريػػػػد ال ا٤بػػػػرء

 .(ِ)(ما٤بتكلّْ  ياء إٔب ا٤بضاؼ نداء) ُب ا٤بشهور االستعماؿ
 [.ّٖكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبدد اآليات أمَّا ع

 [.ّٖأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]
 كىي على النَّظو اآلٌب:

 –  ُٔ  –  ٗٓ[، ]األعػػػراؼ:ُّٓ – ٖٕ[، ]األنعػػػاـ:ُِ – َِ[، ]ا٤بائػػػدة:ْٓ]البقػػػرة:
 ُٔ  –  ُٓ –  َٓ  –  ِٖ[، ]ىػػػود:ْٖ[، ]يػػػونس:ّٗ – ٖٓ – ٕٗ – ّٕ – ٕٔ – ٓٔ

                                                

(. كانظر: األقواؿ األخرل ُب )ا٤بقتضب(..، كانظر: األصوؿ ُب النَّظو، البن ِْٔ –ِْٓ/ْ( ا٤بقتضب )ُ)
دل إٔب نفس  ُب )الكتاب( (، كانظر: باب إضافة ا٤بناَُِّ(، الكليَّات )ص:َّْ/ُالسَّراج )

ُب )النَّشر ُب (. كقد جاء بياف ياءات الزَّكائد على الرَّسم َِٗ/ِلسيبويو، بتظقيق: عبد السبلـ ىاركف )
أهنا تأٌب ُب أكاخر الكلم، كتنقسم على قسمْب:   القراءات العشر( حي  ذكر ابني ا١بزرمّْ 

ِْٔم حمسمنادل ٫بو:  أحدٮبا: ما حذؼ من آخر اسم ًْ يَة كَ ثْيَْؾُذُس
َ
يَة َكِْٔم إِْن حمس[، ٕٗ]األعراؼ: ىجسىََلْس خ

 ًْ ثَِخ حمس [،ٔٓ]العنكبوت: ىجسيَة ِغَجةدِيَ حمس [،ْٖ]يونس: ىجسُنُِْذ
َ
ُؤالءِ حمس [،ْ]يوسف: ىجسيَة خ َْ  ىجسيَة َرّبِ إِنٍّ 

، كىذا القسم ٩با ال خبلؼ ُب حذؼ الياء منو ُب [ّٓ]آؿ عمراف: ىجسَرّبِ إِّّنِ ََُشرُْت حمس [،ٖٖ]الزُّخرؼ:
الْب، كالياء من ىذا القسم )ياء إضافة( كلمة برأسها استغِب بالكسرة عنها، كٓب يثبت ُب ا٤بصاحف من ا٢ب

ٔاحمسذل  سول موضعْب ببل خبلؼ كٮبا:  ُِ ٌَ ََ آ ََ حمسك [،ٔٓ]العنكبوت: ىجسيَة ِغَجةدَِي اذلي يَة ِغَجةِدَي اذلي
ٔا ـُ ْسَ

َ
ْٔ حمسكموضع ٖببلؼ، كىو  [،ّٓ]الزُّمر: ىجسأ ًُ يَة ِغَجةدِ ال َر ....كالقيرَّاء [ٖٔ]الزخرؼ: ىجسٌف َغيَيُْس

ُلٔنِ حمس٦بمعوف على حذؼ سائر ذل  إال موضعنا اختص بو )ركيس(، كىو  ". [ُٔ]الزُّمر: ىجسيَة ِغَجةدِ ـَةتٍّ
 (. َُٖ–ُٕٗ/ِالنَّشر ُب القراءات العشر )

  (.ِّٔ/ُُ( انظر: التَّظرير كالتَّنوير )ِ)
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[، ْٔ[، ]النَّمػػػػػػػػػػػػل:ِّ[، ]ا٤بؤمنػػػػػػػػػػػػوف:َٗ – ٖٔ[، ]طػػػػػػػػػػػو:ِٗ – ٖٖ – ْٖ – ٖٕ – ّٔ –
[، ُٓ[، ]الزُّخػرؼ:ّٗ – ّٖ – َّ – ِٗ[، ]غافر:ّٗ[، ]الزُّمر:َِ[، ]يس:ّٔ]العنكبوت:
 [.ِ[، ]نوح:ٓ]الصَّف:
 
 
  
  
مهمػػػػػوز - (:ا٤بػػػػػؤل)ٗبػػػػػا ٰبتػػػػػاج إليػػػػػو، ك بلءه ألهنػػػػػم ًمػػػػػ ؛وا بػػػػػذل ٠بُّػػػػػ الرُّؤسػػػػػاء (:ا٤بػػػػؤل)
  .ا١بماعة  -رمقصو 
 .(ُ)يرجع إٔب قو٥بم الذمموىم أشراؼ القـو ككجوىهم كرؤساؤىم كمقدَّ : يلقك 

أك ألهنػم  ؛أم٤ببلءهم ٗبا يلتمس عندىم مػن ا٤بعػركؼ كجػودة الػرَّ  ؛وا بذل ٠بُّ  كقيل:
 .(ِ)سبب كأسباب: ، مثل(أمبلء: )كا١بمع دكر ىيبة،كالصُّ  ٲبلئوف العيوف أّٔة،
     .(ّ)(: "خطابه لؤلشراؼ من العلماء كا٢بكماء" أيب السُّعود كُب )تفسّب

 .  (ْ)"العلم بو ظنُّ يي  ٩بن لؤلشراؼ خطابه كُب )ركح ا٤بعاين(: "
 [.ٓكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات  

 [.ٓأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]
 كىي على النَّظو اآلٌب:

  [.ّٖ[، ]القصص:ّٖ – ِّ – ِٗ]النَّمل: [،ّْ]يوسف:
  

                                                

 (.َِٗ/ُٓ(، هذيب اللغة )ّْٕ/ُ(، تاج العركس )ُٖٓ/ُ( )( انظر مادَّة: )مؤل( ُب )لساف العربُ)
(، التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريف، فصل البلـ، مادَّة: )مؤل( ِٗٗ/ُ( انظر مادَّة: )مؤل( ُب )ا٤بصباح ا٤بنّب( )ِ)

 (.ّٕٔ)ص:
 (.ّٕ/ّفتح القدير ) كانظر:(، َِٖ/ْ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ّ)
 (. َِٓ/ُِ( ركح ا٤بعاين )ْ)

  ..حمس الحادي عشر:
ُ
أل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
  [:ّْيوسف:] ىجس...يَة خ
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كأفَّ اإلنسػاف قػد خلػق  ،كا٣بطاب ّٔذه الصّْيغة يدؿُّ علػى عبوديَّػة اإلنسػاف هلل 
ٍَّ َواحمس :ألجػل ذلػ ، قػاؿ اهلل  ز ة َريَْلُخ اْْلِ ٌَ اريات ىجسحِلَْػُجزُسونِ  إالنْزَط  َو   [،ٔٓ:]الػذَّ

د دؿَّ علػػػػػى ذلػػػػػ  اإلضػػػػػافة إٔب )يػػػػػاء كمػػػػػا يػػػػػدؿُّ علػػػػػى العنايػػػػػة بػػػػػأمر ىػػػػػذا ا٤بخلػػػػػوؽ، كقػػػػػ
 الػػػٍب..ككػػذل  النّْػػداء بػػػػ: )يػػا( حيػػ  سػػػبق بيػػاف مػػا فيػػو مػػػن ا٢بكػػم الكثػػّبة، ك (ُ)ا٤بػػتكلّْم(
   تفاد منها العناية بأمر ا٤بخلوؽ.يس

 
 :ىجسيَة ِغَجةدِيَ حمس  - ٔ

 [.ِكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عددي اآليات 
 [.ِكرار فهو أيضنا: ]أمَّا عددي التَّ 

 كىي على النَّظو اآلٌب:
 [.ّٓ[، ]الزُّمر:ٔٓ]العنكبوت:

 
 :ىجسيَة ِغَجةدِحمس - ٕ

 [.ّكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عددي اآليات 
 [.ّأمَّا عددي التَّكرار فهو أيضنا: ]

 كىي على النَّظو اآلٌب:
 [.ٖٔ[، ]الزُّخرؼ:ُٔ – َُ]الزُّمر:

 ىػػذا بالنّْسػػبة لقػػراءة حفػػص عػػن عاصػػم، أمَّػػا بيػػاف القػػراءات فقػػد قػػاؿ ابػػني ا١بػػوزمك 
  عنػد تفسػّب قػػوؿ اهلل: رِْ  َواِظززَػٌح ـَإِيٍّززةَي اذليززيَززة ِغَجززةدَِي حمس

َ
ٔا إِنٍّ أ ُِزز ٌَ ََ آ

                                                

ْٔمِ ..حمس( قد سبق بياف ما أضيف من ا٤بنادىل إٔب النَّفس ُب صيغة ا٣بطاب بػ: ُ)   . ىجس..يَة كَ

 [:ٔٓالعنكبوت:] ىجس..يَة ِغَجةدِيَ حمس [..،َُمر:الزُّ ] ىجس...يَة ِغَجةدِ..حمسالثاني عشر:  
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بتظريػ   ىجسيَة ِغَجةدِيَ حمس :عامر كابني  كعاصم قرأ ابن كثّب كنافع" [.ٔٓالعنكبوت:] ىجسـَةْخُجُسونِ 
عنػػد تفسػػّب   قػػاؿ الشػػوكاين  .(ُ)بإسػػكاهنا" كٞبػػزة كالكسػػائيُّ  كقػػرأ أبػػو عمػػرك ،اءاليػػ

ٔااذليززكُززْو يَززة ِغَجززةدَِي حمس :قػػوؿ اهلل  ـُزز ْسَ
َ
 كيعقػػوب عمػػرك أبػػو قػػرأ" [:ّٓالزمػػر:] ىجسََ أ

، اليػاء بإسػكاف ىجسيَة ِغَجةدِيَ حمس: كخلػف كالكسػائيُّ  كٞبزةي  كاألعمش ٧بيصن كابن كا١بظدرمُّ 
، اككقفنػ كصػبلن  اليػاء بإثبػات ىجسيَة ِغَجزةدِيَ حمس: ا١بمهػور قرأكقاؿ أيضنا: ". (ِ)"فالباقو  كفتظها
يَة ِغَجزةدِ حمس: كقاؿ عند تفسػّب قولػو . (ّ)"ياء بغّب يقف وأنَّ  عاصم عن بكر أبو كركل

 ًُ  بإثبػات ىجسغجزةدي يةحمس: عمرك كأبو عامر كابني   نافع قرأ" [ٖٔخرؼ:الزُّ ] ىجسال َرٌْٔف َغيَيُْس
 كقػػرأ ،ا٢بػػالْب ُب كفتظهػػا بإثباهػػا حبػػيش بػػن كزرُّ  بكػػر أبػػو كقػػرأ ،اككقفنػػ كصػػبلن  سػػاكنة اليػػاء
 .   (ْ)"ا٢بالْب ُب ٕبذفها الباقوف

ٔااذلييَة ِغَجةدَِي حمس :قولػو كقد جاء توجيو ىػذه القػراءات ُب )ا٢بيجَّػة(: " ُِ ٌَ  ىجسََ آ
ٔااذلييَة ِغَجةدَِي حمس [،ٔٓالعنكبوت:] ـُ ْسَ

َ
ة فا٢بجَّػ ،إثبات اليػاء كحػذفهايقرآف ب [ّٓالزمػر:] ىجسََ أ

كالفػػػػتح اللتقػػػػاء  اإلثبػػػػات، يػػػػاءو  أصػػػػل كػػػػلّْ  ألفَّ ؛ و أتػػػػى بػػػػالكبلـ علػػػػى أصػػػػلو٤بػػػػن أثبػػػػت أنَّػػػػ
بنػاء  ألفَّ  ؛و اجتػزأ بالكسػرة منهػا كحػذفهاا أنَّػة ٤بػن أسػكنها كحػذفها لفظنػجَّػكا٢بي  اكنْب،السَّ 
ألهنػػػا ثابتػػػة ُب  ؛يقػػػف باليػػػاءؾ اليػػػاء بػػػالفتح أف كاالختيػػػار ٤بػػػن حػػػرَّ  داء علػػػى ا٢بػػػذؼ،النّْػػػ
 .(ٓ)"وادالسَّ 

ٔااذليزيَة ِغَجةدَِي حمس :قولػو كجاء ُب موضع آخػر ُب  ـُز ْسَ
َ
ٕبػذؼ اليػاء  يقػرأ ىجسََ أ

ة جَّػكا٢بي  ،داء لكثػرة دكره ُب الكػبلـو اسػتعمل ا٢بػذؼ ُب النّْػة ٤بن حذؼ أنَّ جَّ فا٢بي  ،كإثباها
    .(ٔ)"بو على األصل أتىو ٤بن أثبت أنَّ 

                                                

 .(ُِْ/ّزاد ا٤بسّب ) (ُ)
 (.ّٖٓ/ُّ، كانظر: تفسّب القرطيب )(ِّْ/ْفتح القدير )( ِ)
 (.  ّٗٓ/ْ)فتح القدير  (ّ)
 (.ْٓٔ/ْ)ا٤بصدر السابق  (ْ)
 (.ُِٖ/ُبع )ا٢بيجَّة ُب القراءات السَّ ( ٓ)
 (.َُّ/ُ( ا٤بصدر السابق )ٔ)
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قػػػد أيًمػػػر  ل أفَّ ُب ىػػػذه الصّْػػػيغة مػػػا يػػػدؿُّ علػػػى أفَّ اإلنسػػػاف ٨بلػػػوؽ هلل كا٢باصػػػ
بعبادتو حٌبَّ يتظقَّق فيو معُب التَّكليف ا٤بتفرّْع عػن العبوديَّػة..، كفيهػا مػا يػدؿُّ علػى العنايػة 

مػػػن داللػػػة اإلضػػػافة إٔب )يػػػاء ا٤بػػػتكلّْم(، كالنّْػػػداء بػػػػ:  –كمػػػا أسػػػلفتي –بػػػأمر ىػػػذا ا٤بخلػػػوؽ 
اإلنساف، كأنعم عليو بالنّْعم الكثّبة، ككلَّفو إٔب حْب، فإذا مػات  كرَّـى اهلل    )يا(..كقد

ائم ُب دار ا٣بلػػد  اسػػَباح مػػن التَّكليػػف، كانقلػػب إٔب مػػا أعػػدَّه اهلل  لػػو مػػن النَّعػػيم الػػدَّ
 كالكرامة.

رحػػيمه  فقػػد بػػْبَّ لػػو العاقبػػة كا٤بػػآؿ..، كاهلل  كإذا جظػػد كخػػالف أمػػر اهلل 
 فري ٥بم الذُّنوب، كيضاعفي ٥بم األجور..   بعباده يغ

 متسػاككف اسالنَّػ كٝبيػع ، آلدـ ةي كالبنػوَّ ،  هلل ةالعبوديَّػ كٯبمع بْب البشػر
 العػرؽ بسػبب بيػنهم ٛبييػز دكف ة،كا٤بسػؤكليَّ  كليفالتَّ  أصل كُب ،ةاإلنسانيَّ  الكرامة أصل ُب
 كإفَّ  .االعتبػػػارات مػػػن ذلػػػ  غػػػّب أك االجتمػػػاعيّْ  الوضػػػع أك ا١بػػػنس أك غػػػةاللُّ  أك وفاللَّػػػ أك

 ..اإلنساف تكامل طريق على الكرامة ىذه لنمو مافالضَّ  ىي ظيظةالصَّ  العقيدة
فينبغػػػي علػػػى  .ةلوىيَّػػػألا مرتبػػػة عػػػن ةالعبوديَّػػػ درجػػػة بيعػػػد ٔبإ ٲبػػػاءه إ ُب اآليػػػات أيضنػػػاك 

مػن البػوف  ةالعبوديَّ  كخصائص ةاأللوىيَّ  خصائصا٤بكلَّف أف يكوف على بصّبة إٔب ما بْب 
 قد مدَّ ٥بذا ا٤بخلوؽ جسور األمل فكاف قريبنا منو...   الشَّاسع، كأفَّ اهلل 

عمَّػا ٰبقّْػق ٥بػم العبوديَّػة هلل  رػالبشػكثػّبو مػن  غفلػةً  ٔبإ لويحتَّ ال اأيضن ُب ىذه اآليات ك 
،  َّػػػعادة، كا٢بيػػػاة الطَّيّْبػػػة، كا١بػػػزاء ا٢بسػػػن. كأف  كػػػمه حً  كليػػػفالتَّ ٥بػػػذا  كىػػػو طريػػػق السَّ
 . اهللرىا قدَّ 

 اإلخبلص األكؿ: :عظيمْب بأصلْب إال ةالعبوديَّ  بوصف اقن متظقّْ  العبدي  يكوف الك 
 . هلل

   . سوؿالرَّ  متابعة كالثاين:
 إٔب سدَّة السَّعادة كالنَّجاة. اعاتالطَّ  كمسال  ةالعبوديَّ  مدارج ُب قيتر حينئذو ي
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 بغانػاضططظؼ: - ٔ

ػا إٔب الرُّسػل  بصػيغة النّْػداء: )يػا(، كأسػتعرض  لقد جاء ا٣بطاب ىنا موجَّهن
ػػل مػػا ذكػػر ُب  ػػرين ُب بيػػاف ا٤بػػراد مػػن النّْػػداء ىنػػا، كمػػا يػػذكر ىنػػا يكمّْ ىنػا بعػػض أقػػوؿ ا٤بفسّْ

  )تنوُّع كجوه ا٤بخاطىبات(.  
 ُب مػػنهم لّّ كػ بى وًطػخي  بػل ،دفعػةن  بواٱبػاطى  ٓب هنػمفقػد ذكػر غػّبي كاحػدو مػن ا٤بفسّْػرين أ

ػػعود(ُ)٨بتلفػػة ألهنػػم أرسػػلوا ُب أزمنػػةو ؛ مفػػردة بصػػيغةو  وزمانػػ (:  . كُب )تفسػػّب أيب السُّ
 إالبْب ٓب ٱباطػػب  مػػن ا٤بخػاطى كػبلِّ   ى لنػا بصػػيغة ا١بمػع مػػع أفَّ ًكػػىػذا ا٣بطػػاب قػد حي  فػإفَّ "

بطريػػػػػػػػػق االنفػػػػػػػػػراد ضػػػػػػػػػركرة اسػػػػػػػػػتظالة اجتمػػػػػػػػػاعهم ُب الوجػػػػػػػػػود فكيػػػػػػػػػف باجتمػػػػػػػػػاعهم ُب 
و أخػػرب كأنَّػػ  اهلل  كا٤بػػراد بػػو أفَّ  يب ىػػذا خطػػاب للنَّػػكقيػػل:  .(ِ)؟"ا٣بطػػاب

كلػػػوا مػػػن : كا٤بعػػػُب كأمػػػرىم ّٔػػػذا، قبلػػػو ىػػػذا القػػػوؿ،  سػػػلو قػػػد قػػػاؿ ١بميػػػع الرُّ أنَّػػػ
 .(ّ)ا٢ببلؿ

زززة الصَُّظزززُو حمس : قولػػػو ظػػػاىركا٢باصػػػل أفَّ  َٓ حَّ
َ
 سػػػلالرُّ  كػػػلّْ  مػػػع خطػػػاب ىجسيَزززة خ

 ، ػػ ؛٩بكػػن غػػّبذلػػ   لكػػنَّ ك  فكيػػف ٨بتلفػػة قػػةمتفرّْ  أزمنػػة ُب قْبمتفػػرّْ  اأرسػػلو  مألهنَّ
 :  كجوه على تأكيلو ُب اختلفوا اإلشكاؿ فلهذا ؟إليهم ا٣بطاب ىذا توجيو ٲبكن

                                                

(، البظر ا٤بديد ّْ/ّ(، الكشاؼ )ِّٗ/ُِ(، ركح ا٤بعاين )ِٕٔ/ْ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ُ)
(، تفسّب ِٖٓ/ِ(، السّْراج ا٤بنّب )ٖٗ/ْ(، تفسّب البيضاكم )ِِٓ/ُْ(، تفسّب ابن عادؿ )َٖٓ/ّ)

 (.ُِِ/ٓ(، تفسّب النَّيسابورم )ُْٕ/ِالنَّسفي )
 (.ِّٔ/ٖ) فتح البياف ُب مقاصد القرآف، (َّٗ/ّ(، كانظر: البظر ا٤بديد )ُٖ/ٔ( تفسّب أيب السُّعود )ِ)
(، ُٓ/ْ) معاين القرآف كإعرابو(، َْ/ُٗ، تفسّب الطربم )(ْٖٕ/ِلواحدم )الوجيز، ل( انظر: تفسّب ّ)

 (.ُِٖ/ُِالقرطيب )

ة الصَُّظُو حمس  الثال  عشر: َٓ حَّ
َ
 [:ُٓا٤بؤمنوف:] ىجس..يَة خ
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 ىككصّْػػ ،ا٤بعػُب ّٔػذا نػودم زمانػػو ُب فهػو رسػوؿ كػلَّ  بػػأفَّ  اإلعػبلـ ا٤بعػُب أفَّ : أحَّدها
ػ ليعتقػد ؛بو  يؤخػذ بػأف حقيػقه  بػو واككصُّػ،  سػلالرُّ  ٝبيػع لػو نػودم اأمػرن  أف امعالسَّ
  .(ُ)عليو كيعمل بو

 .-كما سيأٌب- كىو الرَّاجح 
 سػػػلالرُّ  أخبػػػار انقضػػػاء بعػػػد ذلػػػ  ذكػػػر وألنَّػػػ ؛ نػػػانبيُّ  ا٤بػػػراد أفَّ : وثانيهَََّّّا
، عػػػػِب واكفُّػػػػ القػػػػـو هػػػػاأيُّ : )للواحػػػػد يقػػػػاؿ كمػػػػا ا١بمػػػػع صػػػػيغة علػػػػى ذكػػػػر كإ٭بػػػػا 
ًُ اجلٍّةُس اذليحمسكمثلو:  ،(أذاكم ُٓ َ  .(ِ)مسعود بن نعيم كىو [،ُّٕعمراف:آؿ ] ىجسََ كَةَل ل

 عيسػى بػو ا٤بػراد أفَّ  (ْ) ، كاختاره الطَّػربم(ّ) الزَّجاج قوؿ كىو: وثالثها
أفَّ  ركل وكألنَّػ؛ رابكالشَّػ عػاـللطَّ  امعػا١بػ انوػمكػ ذكر بعدما ذل  ذكر إ٭با وألنَّ   ؛ 
حَّ حمسكقلنا لعيسػى: . كا٤بعُب:  وأمّْ  غزؿ من يأكل كاف  عيسى

َ
ة الصَُّظزُو يَة خ كلػوا  ىجسَٓ

ٔا َصةِتً حمس لكم دكف ا٢براـ، بو اهلل طيَّ  الذممن ا٢ببلؿ  يُ ٍَ : للواحػد يقاؿ كما ىجسةَواْخ
 (.أذاكم عِب واكفُّ  القـو هاأيُّ )

 
                                                

(، ِِٓ/ُْ) ابن عادؿ(، ٔٔٓ/ٕالبظر احمليط ) ،(َِٖ/ِّ(، تفسّب الرَّازم )ّْ/ّ( انظر: الكشاؼ )ُ)
 (.ُِّ-ُِِ/ٓ(، تفسّب النَّيسابورم )ُْٕ/ِتفسّب النَّسفي )

 (،ُّٔ/ُ) تفسّب مقاتل(، ُّّ/ٓالرازم )(، ُِٕ/ُِ(، تفسّب القرطيب )ُُٗ/ِانظر: تفسّب الطَّربم ) (ِ)
(، ُُّ/ِ) الكشف كالبياف(، ِٔٔ/ُ) ٕبر العلـو(، ِِٓ/ُُ) البن أيب حاًب ،تفسّب القرآف العظيم

(، فتح القدير ّْٗ/ُ(، زاد ا٤بسّب )ّْٓ/ُ(، البغوم )َّٖ/ُ) السمعاين ،(ُِٔ/ُ) النكت كالعيوف
، كخرج كتوجيو ىذا القوؿ كما ُب )احملرَّر الوجيز( أف يكوف ا٣بطاب حملمَّد (. ْٖٓ/ُ)

كلُّ نيب  أك ىي طريقتهم الٍب ينبغي ٥بم الكوف ّٔذه الصّْيغة ليفهم كجيزنا أفَّ ىذه ا٤بقالة قد خوطب ّٔا  
عليها، كىذا كما تقوؿ لتاجر: )يا ٘بيَّار ينبغي أف ٘بتنبوا الرّْبا( فأنت ٚباطبو با٤بعُب، كقد اقَبف بذل  أفَّ 

 (.ُِٖ/ُِ، كانظر: تفسّب القرطيب )(ُْٔ/ْىذه ا٤بقالة تصلح ١بميع صنفو. انظر: احملرَّر الوجيز )
 (. ُٓ/ْاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )( انظر: معّ)
، (ُِٖ/ِّتفسّب الرَّازم )(، ْٖٕ/ٓ(، ابن كثّب )َُِ/ٔالدر ا٤بنثور )(، َْ/ُٗالطربم ) انظر: تفسّب( ْ)

 السمعاين(، ُٓ/ْ، للزجاج )معاين القرآف كإعرابو، (ِْٕٗ/ٕا٥بداية إٔب بلوغ النّْهاية، ٤بكي )
 (.ٕٕٓ /ّ(، فتح القدير )ِْٔ/ّسّب )(، زاد ا٤بّٕٔ/ّالبغوم )  (،ْٖٕ/ّ)
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 اضتَّرجغّّ: - ٕ

جيح بْب ىذه األقواؿ فإينّْ أرل تػرجيح القػوؿ األكَّؿ؛   ؛اآليػة للفػَ أكفػق وألنَّػأمَّا الَبَّ
ْـّ  عن ركم وكألنَّ    اهلل رسػوؿ إٔب بعثػت أهنا (ُ)أكس بن ادشدَّ  أخت اهلل عبد أ
 :كقػاؿ ،إليهػا  سػوؿي الرَّ  هفردَّ  صائم كىو فطره عند ا٢برّْ  ةشدَّ  ُب بى لى  من بقدح
 ،((اة؟الشََّّ هَّز  أيَّن مَّن)) :كقػاؿ ،هردَّ  ٍبَّ  ٕب، شػاة من: فقالت ،((هزا؟ لك أين من))

 فقػػػػاؿ و؟رددتَّػػػػ ٓب اهلل رسػػػػوؿ يػػػػا: كقالػػػػت جاءتػػػػو إهنػػػػا ٍبَّ . فأخػػػػذه ٗبػػػػإب اشػػػػَبيتها: فقالػػػػت
: ((إالَّ  يعملَََََََََّّّّّّّّّوا وال ،ابَََََََََّّّّّّّّّطي   إال يَََََََََّّّّّّّّّ كلوا ال أن سَََََََََّّّّّّّّّ الر   أمَََََََََّّّّّّّّّر  بَََََََََّّّّّّّّّزلك 

 .(ِ)(("اصالحً 
جاء بصيغة النّْداء )يا( من أثر علػى  الذم ا٣بطاب القرآينكيتبْبَّ ٩با سبق ما لذل  

هجنا كعمبلن كتطبيقنػا؛ ألهنػم األسػوةي ينعكس على أمًَّة كلّْ رسوؿو منهم من الرُّسل 
 ...ُب ذل  

 
 طاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظاَدى: - ٖ
ََ حمس : قولو اأمَّ  ّيَِجةتِ  ٌِ  : كجهاف ففيو[ ُٓا٤بؤمنوف:] ىجساىػٍّ

                                                

اد بن أكس. ٥با صظبة. انظر: اإلصابة )ُ) ُـّ عبد اهلل بنت أكس األنصاريَّة أخت شدَّ (، كانظر: َِٓ/ٖ( ىي أ
 (.ِّٗٓ/ٔ(، معرفة الصَّظابة )ّْٔ/ّالثّْقات، البن حبَّاف )

ْـّ عبد اهلل "يح اإلسنادصظ"[، كقاؿ: ُٕٗٓ[، كا٢باكم ]ِْٖ( كا٢بدي  حسن، أخرجو الطرباين ]ِ) ، عن أ
اد بن أكس. قاؿ ا٥بيثمي فيو أبو بكر بن أىب مرمي، "  :(ُِٓ/َُ) (٦بمع الزَّكائد)ُب   أخت شدَّ

[، ُْٖٖ(، كالطرباين ُب )مسند الشَّاميْب( ]ّٖٗ. كأخرجو أيضنا: أٞبدي ُب )الزىد( )ص:"كىو ضعيف
قاؿ ا٢باكم: صظيح فردَّه الذَّىيب بأفَّ أبا بكر ":  (. قاؿ ا٤بناكمَُٓ/ٔكأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )

 (.ُّٗ/ِالتَّيسّب بشرح ا١بامع الصغّب، للمناكم ) "مرمي راكيو كاه بن أيب
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 ال الػػذم فػػا٢ببلؿ ،كقػػواـ كصػػاؼ حػػبلؿ الػػرزؽ بػػاتطيّْ : كقيػػل .ا٢بػػبلؿ وأنَّػػ: لألوَّ ا
 فسالػنَّ  ٲبسػ  مػا كالقػواـ ،فيػو  اهلل سػىين ال الػذم اُبكالصَّ ، فيو  اهلل يعصى
   .(ُ)العقل كٰبفَ

  .(ِ)كالفواكو ا٤بأكل من ا٤بستلذُّ  ا٤بستطاب وأنَّ : انيوالثَّ 
ة حمس :ُب تفسػّب قولػو   كقاؿ ابن عرفػة َٓ حَّ

َ
َْ َغّيَِجزةِت اذلييَة خ ٌِ ٔا  ٔا َُكُ ُِ ٌَ ََ آ

 ًْ َِةُز ة َرزَْر  ٯبمع ىنا يبالطَّ -: كغّبه  ةيَّ عط ابنتعقيبنا على قوؿ  [،ُِٕالبقرة:] ىجسٌَ
 كجػػػو: عرفػػػة ابػػػن قػػػاؿ .-رزؽه  ا٢بػػػراـ أفَّ  إٔب (مػػػن) بتبعػػػيض تشػػػّبي  كاآليػػػة ،ا٤بسػػػتلذَّ  ا٢بػػػبلؿى 
 كال ٕببلؿو  ليس الذم كىو ،اآلخر البعض أفَّ  مفهومو ألفَّ  ؛ا٤بفهـو من ذل  على داللتها
 .فيو مأذكف غّب مستلذ  

ََ حمس :خػرلألا اآليػة ُب قػاؿ وأنَّ  كىو سؤاالن  ىنا يوردكف كعادهم ٌِز ٔا  ة الصَُّظُو َُكُ َٓ حَّ
َ
يَة خ

ّيَِجززةتِ   كػػاف فهػػو) سػلللرُّ  خطػػابه  تلػػ  أفَّ  مػع (رىزىقٍػنىػػاكيمٍ  مىػا طىيّْبىػػاتً  ًمػػن) :يقػل كٓب، ىجساىػٍّ
  :بوجيهْب ٯبيبوف كعادهم فَ؟اللَّ  ّٔذا أكٔب( يكوف

 األنبيػػػاء كػػػاف ٤بػػػا: فنقػػػوؿ ا٢بػػػبلؿ لػػػىع إال يطلػػػق ال زؽالػػػرّْ  إفَّ : قلنػػػا إذا اأمَّػػػ: لاألوَّ 
 لػيس كغػّبىم ،ا٢ببلؿ تعيْب غّب من امطلقن  اأمرن  مركاأي  معصومْب ،  دى فقيّْػ ٗبعصػـو
 .ا٤بستلذُّ  :بو ا٤براد ىذا على يبالطَّ  فيكوف ،فقط با٢ببلؿ لو األكل ُب اإلذفي 

 اهلل إٔب األشػػػػياء كػػػػلُّ  كنسػػػػبة ،وحيػػػػدالتَّ  كمػػػػاؿ مقػػػػاـ ُب سػػػػلالرُّ : انيالثَََََّّّّّ ال ََََّّّّوا 
. مػػػػن أهنػػػػا كيظػػػػنُّ  ،مػػػػرةالثَّ  اقتطػػػػاؼ حػػػػْب يػػػػذىل فقػػػػد كػػػػذل  فلػػػػيس غػػػػّبىم اكأمَّػػػػ 
ْ حمس :٥بم فقيل كأنبتها منها أخرجها الذم ىو  اهلل كوف عن كيغفل ،جرةالشَّ  ٔا  ٌِزَ َُكُ

                                                

 على تفسّب البيضاكما٣بفاجي (، حاشية الشهاب ٖٗ/ْ(، تفسّب البيضاكم  )ّْ/ّ(  انظر: الكشاؼ )ُ)
الكليَّات  (،ُِّ/ٓ) (، غرائب القرآفُِٖ/ِّ) (، تفسّب الرَّازمِٖٓ/ِالسّْراج ا٤بنّب )(، ّّْ/ٔ)

 (.ََْ)ص:
(، ا٣بازف ِِٔ/ُْ(، تفسّب ابن عادؿ )ُِٖ/ِّ(، تفسّب الرَّازم )ٔٔٓ/ْ( انظر: احملرَّر الوجيز )ِ)

 (. َّٕ/ّ(، أحكاـ القرآف، للجصَّاص )َُْ/ُ)
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ة َغّيَِجةتِ  ٌَ  ًْ َِةُز  ، اهلل عنػد مػن وكلُّ  زؽالرّْ  ذل  أفَّ  ناكؿالتَّ  حْب يعتقدكا ٌبَّ ح ىجسَرزَْر
 .(ُ)بوجو صنع فيو بللمتسبّْ  كليس

 القيػػػػاـ ألػػػزمهم كٗبػػػػا ةبوَّ بػػػالنُّ  علػػػيهم ثقػػػػل كإف أنػػػو  فبػػػػْبَّ " : قػػػاؿ الػػػرَّازم
 قػػػاؿ كمػػػا سػػػبظانو وأنَّػػػ كاعلػػػم. لغػػػّبىم أبػػػاح كمػػػا يبػػػاتالطَّ  أكػػػل ٥بػػػم أبػػػاح فقػػػد، هػػػإبقّْ 
ّيَِجةتِ حمس :لمرسلْبل ََ اىػٍّ ٌِ ٔا  ة الصَُّظُو َُكُ َٓ حَّ

َ
ة حمس :مػؤمنْبلل فقاؿ ىجسيَة خ َٓ حَّ

َ
ٔا اذلييَة خ ٔا َُكُز ُِز ٌَ ََ آ

 ًْ َِةُز ة َرزَْر ٌَ َْ َغّيَِجةِت  ْ حمس : قولػو تقػدمي أف كاعلػم ،ىجسٌِ ٔا ََ  َُكُ  قولػو علػى ىجساىػيجةت ٌِ
: ٔاحمس يُزز ٍَ  امسػػبوقن  يكػػوف كأف بػػدَّ  ال اّبالصَّػػ العمػػل أفَّ  علػػى اللػػةكالدّْ  ىجسةَصززةِتً  َواْخ
ًٌ  إِّّنِ حمس : قولػو افأمَّػ، ا٢ببلؿ بأكل يُزَٔن َغيِزي ٍَ زة َتْػ ٍَ ِ  مػا ٨بالفػة مػن ٙبػذير فهػو (ِ)ىجسث
 اٙبػػػذيرن  يكػػوف فبػػػأف شػػأهنم علػػػوّْ  مػػع  سػػلللرُّ  اٙبػػػذيرن  ذلػػ  كػػػاف كإذا ،بػػو أمػػرىم
 .(ّ)"أكٔب لغّبىم
 
 إجطالػاضظَّتائجػاضطدتغادة: - ٗ
بصػيغة النّْػداء )يػا( ىػو مػن تنػوُّع أسػاليب ا٣بطػاب ُب  خطاب الرُّسػل   أ.
 باعتبار ا٤بخاطىبْب. رميالقرآف الك
إفَّ خطػػػأّم ٓب يكػػػن دفعػػػةن كاحػػػدة، كإ٭بػػػا خوطػػػب كػػػلُّ كاحػػػد مػػػنهم ُب زمانػػػو    ب.

 .ؿعلى أصحّْ األقوا
توضػػػيح أثػػػر مػػػا كٕب أداة النّْػػػداء )يػػػا(، كمػػػا كٕب ا٤بنػػػادل )الرُّسػػػل( علػػػى الرُّسػػػل   ج.
 .أنفسهم 
 .لّْ رسوؿ منهم توضيح أثر ما كٕب أداة النّْداء )يا( على أمًَّة ك  د.
 أسوةه أل٩بهم ُب االمتثاؿ كالعمل كالتَّطبيق. إفَّ الرُّسل  ىػػ.
 إفَّ ٥بذه األسوة أثره ُب تفعيًل ا٣بطاب بالنّْسبة للمخاطىبْب. ك.

                                                

 (. َٔٓ –َٓٓ/ُ( تفسّب ابن عرفة )ُ)
ّيَِجةتِ  يَةحمس ( كىو ما ختمت بو اآلية، أعِب:ِ) ََ اىػٍّ ٔا ٌِ ة الصَُّظُو َُكُ َٓ حَّ

َ
 .ىجس...خ

 (.ِّٕ/ّا٣بازف )(، ِِٔ/ُْ(، تفسّب ابن عادؿ )ُِٖ/ِّ( انظر: تفسّب الرَّازم )ّ)
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إفَّ ما خوطبوا بو ٩با اتفقت عليو الشَّرائع، كذل  يدؿُّ على أٮبيَّة ما خوطبوا بػو،  ز.
 علػػى فقػػوفمتَّ  كأهنػػم ،منهػا ا٣ببائػػ  كٙبػػرمي ،ا٤بآكػل مػػن يبػػاتالطَّ  إباحػة علػػى فقػػوفمتَّ  فهػم
 هػاكلُّ  فإهنػا ،رائعالشَّػ هاػبػ كاختلفػت ،ا٤بأمورات أجناس بعض عتتنوَّ  كإف صاّب عملو  كلّْ 
 فقػػػتاتَّ قػػػد  ا٢بةالصَّػػػ األعمػػػاؿفػػػإفَّ  ك٥بػػػذا؛ األزمنػػػة بتفػػػاكتً  تتفػػػاكتي  كلكػػػن ،صػػػاّب عمػػػله 
ػػمػػػا جػػػاؤكا بػػػو ك  الرُّسػػػل  عليهػػا  اهلل بتوحيػػػد كػػػاألمر فيهػػػا صػػػبلحه لؤلمػػػم، رائعالشَّ
، بالعهػػػد كالوفػػػاء ،دؽكالصّْػػػ ،كالػػػرب ،كرجائػػػو ،كخوفػػػو ،تػػػوك٧ببَّ  ،لػػػو ينالػػػدّْ  كإخػػػبلص ،
 إٔب كاإلحسػاف ،كاليتػامى كا٤بسػاكْب عفاءالضُّػ إٔب كاإلحساف ،الوالدين كبرّْ  ،األرحاـ كصلة
 .ذل  ك٫بو ،ا٣بلق

ره علػػى أ٩بهػػم، حيػػ  يتنبَّػػو ا٤بخػػاطىبوف إٔب أفَّ أمػػرنا إفَّ مػػا خوطبػػوا بػػو يػػنعكس أثػػ ح.
 ككصُّوا بو حقيقه بأف يؤخذ كيعمل بو. ،نودم لو ٝبيع الرُّسل 
 [.ُكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 

 [.ُأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]
 [.     ُٓكىي: ]ا٤بؤمنوف:

 
 
 
 

الرُّجوع إٔب اآلية لئلحاطة ٗبا يتعلَّق ّٔػذه الصّْػيغة مػن معػُب، حيػ  يقػوؿ كال بدَّ من 
ًْ  َغةنَِفحٌ  كَةىَْخ  ِإَوذْ حمس :اهلل  ُٓ َو  يَة ٌِِْ ْْ

َ
َلةمَ  ال َحْْثَِب  أ ٌُ  ًْ ٔا ىَُس ذِنُ  ـَةرِْجُػ

ْ
 ـَصِيزقٌ  َويَْعَذأ

 ًُ ُٓ َِة إِنٍّ  َحُلٔلُٔنَ  اجلٍِِّبٍّ  ٌِِْ َرةٌ  ُبُئَت ْٔ ة َغ ٌَ ِ  ِِهَ  َو َرةٍ ث ْٔ  :ـلزٔسل   .ىجساـِزَصارً  إال يُصِيُسونَ  إِنْ  َػ
 َغةنَِفزززحٌ حمس كاألفعػػػاؿ األقػػػواؿ ُب كتػػػأنثهم رخػػػاكهم إٔب إشػػػارة الفعػػػل  ى أنَّػػػ ىجسكَةىَزززْخ  ِإَوذْ حمس

 ًْ ُٓ ززَو  يَززةحمس، بػبعض بعضػهم يطػػوؼ كمرضػاىا القلػوب مػوتى مػػن كثػّب قػـو :أم، ىجسٌِززِْ ْْ
َ
 أ

 مػع (طيبػة)ك (ا٤بدينػة) مػن  يبنَّػال بػو ك٠بهػا الػذم- االسػم عػن عػدلوا ىجسَحْْثَِب 
 (ربالثَّػ) مػن باشػتقاقو قبظػو احتمػاؿ مػع اقػدٲبن  بػو تدعى كانت الذم االسم إٔب -حسنو

َو  يَة...حمسالرابع عشر:  ْْ
َ
 [:ُّ]األحزاب: ىجس...َحْْثَِب  أ
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، (أثػرب)ك (،اثربنػ عليو ثرب) :يقاؿ اإلسبلـ عن للعدكؿ اإظهارن  عنيفكالتَّ  ـواللَّ  ىو  الذم
ػػػ بذنبػػػو هكعػػػّبَّ  المػػػو إذا- (اتثريبنػػػ ثػػػرب) :ٗبعػػػُب ػػػ .(ُ)بػػػو رهكذكَّ  لكثػػػرة ا١بػػػنس بنفػػػي دكاكأكَّ

َلةمَ  الحمس :فقػالوا ذلػ  ُب ٨بالفتهم ٌُ  ًْ  علػى- بػو تقومػوف قيػاـ موضػع أك اقيامنػ :أم، ىجسىَُس
 ُب إقامػةو  موضػع أك إقامػةى  ال: ا٤بعػُب (ِ)-مّْ بالضَّػ حفػص قػراءة كعلػى، بالفتح ا١بماعة قراءة
ٔاحمس ،األبطاؿ كمقارعة القتاؿ مكاف ، اأذنابنػ نسائكم مع ككونوا، ابن ىرا منازلكم إٔب ىجسـَةرِْجُػ
إٔب آخػػر   (ّ)"يػػد ا١بنػػود ىػػذه عنػػد لكػػم لتكػػوف ا٤بصػػارحة كجػػو علػػى  ؿاألكَّ  ديػػنكم إٔب أك

 ما ذكره. 
 [.ُكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 

 [.ُأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]
 [.ُّكىي: األحزاب: ]

  

                                                

( كقد جاءت ىذه ا٤بعاين ٨بتصرة ُب )٨بتار الصّْظاح(: ")الثَّرب(: شظم قد غشي الكرش كاألمعاء رقيق، ُ)
، ك)ثرب عليو تثريبنا( قبح عليو فعلو، ك)يثرب( مدينة رسوؿ اهلل ك)التَّثريب(: التَّعبّب كاالستقص اء ُب اللَّـو
 ،٨بتار الصّْظاح، مادَّة: )ثرب(. كزاد ُب )ا٤بغرب(: "كىي ٨بصوصة با٢بمى ". ا٤بغرب ."

مادَّة: )ثرب(. كقد جاء مفصَّبلن ُب )لساف العرب(، مادَّة: )ثرب(. كإف ذل  يدؿُّ على أهنم عدلوا عن 
من )ا٤بدينة( ك)طيبة( مع حسنو إٔب االسم الذم كانت تدعى  سم  الذم ك٠بها بو النَّيب اال

رر( ) بو قدٲبا مع احتماؿ قبظو كما ذكر البقاعيُّ   (.ّٖ/ُٔب )نظم الدُّ
ًْ حمساإلٙباؼ(: "كاختلف ُب ( كُب )ِ) َلةَم ىَُس ٌُ فظفص بضمّْ ا٤بيم األكٔب اسم مكاف من  [ُّ]األحزاب: ىجسال 

ذٍّلَِ  حمس، أم: ال مكاف إقامة، أك مصدرنا منو، أم: ال إقامة. كقرأ بالضَّمّْ ُب ثاين )الدُّخاف(: )أقاـ( ٍُ ْ إِنٍّ ال
 ٍ ٌِ
َ
َلةٍم أ ٌَ نافع كابن عامر كأبو جعفر، كافقهم األعمش كالباقوف بالفتح فيهما مصدر  [ُٓ]الدُّخاف: ىجسِِف 

َلةٍم حمسأٝبعوا على فتح األكَّؿ من )الدُّخاف(: ك  .قاـ، أم: ال قياـ أك اسم مكاف منو، أم: ال مكاف ٌَ َو
(، ُّّ/ٓللنَّظاس ) ،(، كانظر: معاين القرآفِْٓ". إٙباؼ فضبلء البشر )ص:[..ِٔ]الدُّخاف: ىجسَنصِيمٍ 

 تفسّب أيب السعود(، َْٔ/ٖ، البظر احمليط )(ُِٗ/ْ(، معاين القرآف، للزَّجاج )ْٕٔ/ِإبراز ا٤بعاين )
 (.ُٕٓ/ُُ) ركح ا٤بعاين(، ْٗ/ٕ)

رر( )ّ)  (.ّٖ/ٔ( بقليل من التَّصرؼ عن )نظم الدُّ



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

122 
 

 

 
 
   انػاضططظؼ:بغ  - ٔ

إضػػػافة تػػػدؿُّ علػػػى  ا٤بضػػػاؼ إٔب ا٣بػػػاصّْ سػػػبق بيػػػاف أنَّػػػو مػػػن نػػػداء النّْسػػػبة، كىػػػو مػػػن 
 كنػداؤىنَّ  بنصػظهنَّ  االعتناء إلظهار؛ (ُ)إليهنَّ  لو كتوجيو للخطاب تلوينالتَّشريف. كفيو "

 علػػيهنَّ  يػػرد مػػا عليهػػا يػػدكر الػػٍب ألهنػػا ؛ عليػػو إليػػو باإلضػػافة بعػػد كفيمػػا ،ىهنػػا
ػػ كػػوهننَّ  اعتبػػار مػػن أبلػػغ ا٤بوضػػعْب ُب نسػػاء كػػوهننَّ  كاعتبػػار، حكػػاـاأل مػػن  ال كمػػا اأزكاجن
 .(ِ)"لا٤بتأمّْ  على ٱبفى

ََ حمس :أعػِب: قولػو -كقد جاء ُب ٛباـ معػُب اآليػة  ٌِز َخزٍس 
َ
يَة نَِعةَء اجلٍِِّبِّ لَْعُُتٍّ َنأ

يَّػػة ا٣بطػػاب كأٮب ،مػا يػػدؿُّ علػػى مكانػػة نسػػاء النَّػػيب  -[ ِّاألحػػزاب:] ىجساىجَِّعززةءِ 
 تدؿُّ على التَّشريف. الٍبإليهنَّ ّٔذه الصّْيغة، كّٔذا الوصف، كّٔذه اإلضافة 

ّّ  (األحػػػدى ) ألفَّ  ؛كواحػػػدة: يقػػػل كٓب    ركا٤بػػػػذكَّ  كا١بمػػػع كاالثنػػػْب للواحػػػد يصػػػلح عػػػا
 ٝباعػػػػةن  سػػػػاءالنّْ  ةأمَّػػػػ تقصػػػيت إذا سػػػػاءالنّْ  ٝباعػػػػات مػػػن كجماعػػػػات :فػػػػا٤بعُب ،(ّ) كا٤بؤنَّػػػ
 قربػػػة مػػػن بػػػو  اهلل نَّ كي صىػػػخى  ٤بػػػا ،الفضػػػل ُب تسػػػاكيكنَّ  ٝباعػػػةه  فػػػيهنَّ  توجػػػد ٓب ٝباعػػػة
    .(ْ)بيوتكنَّ  ُب  اهلل كبْب بينو الذم الوحي كنزكؿ ، اهلل رسوؿ بقرب
 كإطػبلؽ. األزكاج :ىنػا بػو كا٤براد، لفظو من لو كاحد ال للمرأة ٝبع اسم (ساءالنّْ )ك"
 كبػدكف ،[َّ]األحػزاب: ىجساجلٍّزِِبِّ  نَِعزةءَ  يَةحمس :٫بػو ،اكثػّبن  فةباإلضا شائع األزكاج على ساءالنّْ 

                                                

ة َذَذَػةىَْ َ حمس :( حي  جاء بعد قولو ُ) َٓ جَْية َوزِيجََذ َيةةَ ادلَّ زَْواِجَم إِْن ُنُُِْتٍّ دُصِدَْن اْتَ
َ
ة اجلٍِِّبَّ كُْو أِل َٓ حَّ

َ
يَة خ

اًخة ََجِياًل  ٍَّ َسَ َسِّْخُس
ُ
ٍَّ َوأ ّذِْػُس ٌَ

ُ
َغسٍّ  ِإَونْ  28أ

َ
َ أ اَر اآْلِرَصةَ ـَإِنٍّ اَّللٍّ َ َورَُظٔسَلُ َوادلٍّ ُنُُِْتٍّ دُصِدَْن اَّللٍّ

ة  ًٍ ْجًصا َغِظي
َ
ٍَّ أ َِةِت ٌُِِْس ْدِع ٍُ ْ  [.ِٗ - ِٖ]األحزاب: ىجس29لِي

 (.  َُُ/ ٕ(، تفسّب أيب السُّعود )ُْٖ/ُِ( ركح ا٤بعاين )ِ)
(، السراج ا٤بنّب ّْٓ/ُٓ(، ابن عادؿ )ّْ/ٖ) الكشف كالبياف ،(ّٓٔ/ّتفسّب البغوم ) انظر: (ّ)

(ّ/ِِْ.) 
 (. َُُ/ ٔ( انظر: نظم الدُّرر )ْ)

  [: ِّاألحزاب:] ىجس...يَة نَِعةَء اجلٍِِّبِّ حمس الخامس عشر:
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 األحػػواؿ أخػصُّ  ىػػو مػا اعتزلػػوا :أم ،نسػاءكم اعتزلػػوا :فػا٤براد، ىنػػا كمػا القرينػػة مػع إضػافة
   .(ُ)"آّامعة كىو ،ّٔنَّ 

:  قولػوي   نبيَّػو بػو اللَّػوي  خصَّ  ا٩بَّ  ككاف" : الشَّافعيُّ اإلماـ  قاؿ
  اجلٍِِّبَّ حمس

َ
ٌِِِ َ  ْوَِل أ ْؤ ٍُ ْ َْ  ثِةل ٌِ  ًْ ِٓ جُْفِع

َ
ُّ  خ ْزَواُج

َ
ًْ  َوأ ُٓ زةُت َٓ مٍّ

ُ
زةحمس : كقػاؿ [،ٔاألحػزاب:] ىجسأ ٌَ  َو

ًْ  َانَ  نْ  ىَُس
َ
ِ  رَُظَٔل  دُْؤُذوا أ نْ  الوَ  اَّللٍّ

َ
ٔا أ ُّ  َتِِْهُد ْزَواَجز

َ
َْ  أ ِ  ٌِز ثَزسً  َبْػزِسه

َ
 ،[ّٓاألحػزاب:] ىجساخ

 اللَّػػػوي  كقػػػاؿ .غػػػّبه أحػػػدو  نسػػػاء ىكػػػذا كلػػػيس، العػػػا٤بْب علػػػى بعػػػده مػػػن نسػػػائو نكػػػاح فظػػػرَّـ
: َخزسٍ  لَْعزُُتٍّ  اجلٍّزِِبِّ  نَِعةءَ  يَةحمس

َ
َْ  َنأ ََ  ـَزال اتٍَّليْزُُتٍّ  إنْ  اىجَِّعزةءِ  ٌِز لِ  ََّتَْظزْػ ْٔ  ىجسثِزةىَْل

ُّ حمس : كقولػو .العػا٤بْب نساء ًمنٍ  بو فىأىبىانػىهينَّ  [،ِّاألحزاب:] ْزَواُج
َ
ًْ  َوأ ُٓ زةُت َٓ مٍّ

ُ
 مػا مثػل ،ىجسأ

 كىصىػػٍفتي  كى٩بَّػػا، ٨بتلفػةن  معػػاين ٘بمػػع الواحػدة الكلمػػة كأفَّ  ،العػػرب لسػاف سػػاعاتّْ  نمػػ كصػفتي 
ػػمى   اللَّػػوى  أىفَّ  ًمػػنٍ   لسػػاف علػػى، كاختبلفهػػا شػػرائعى  كسػػنَّ ، بوحيػػو فرائضػػو مػػن اكثػػّبن  أىٍحكى
ًْ حمس فقولػػو: .ولػػفع كُب  نبيّْػػو ُٓ ززةُت َٓ مٍّ

ُ
و ال كذلػػ  أنَّػػ، يعػػِب ُب معػػُب دكف معػػُب ىجسأ

كمػا ٰبػـر علػيهم نكػػاح   ٥بػنَّ  نَّ لػو كيػ بنػاتو  كال ٰبػـر علػيهم نكػاحي  ،ٕبػاؿ احهنَّ ٥بػم نكػ لُّ ًٰبػ
ػػػ .أك أرضػػػعنهم ،ٌب كلػػػدهنمهػػػاهم الػػػبلَّ بنػػػات أمَّ  زؿ ػكقػػػد ينػػػ :قػػػاؿ ٍبَّ  ،ة ُب ىػػػذاكذكػػػر ا٢بجَّ

كىػػي يػػراد ّٔػػا  ،اىرة ُب الظَّػػزؿ علػػى مػػا يفهمػػو مػػن أنزلػػت فيػػو كالعامَّػػػازلػػة ينػػالقػػرآف ُب النَّ 
(، اٍلًعيىػػػاؿً  كىأيُـّ  أيمُّنىػػػا(: )أىٍمػػػرىىيمٍ  تػىػػريبُّ : )كالعػػػرب تقػػػوؿ للمػػػرأة. كا٤بعػػػُب دكف مػػػا سػػواه ا٣بػػاصُّ 
 األيْـّ  موضػػع نفسػػو كضػػع أنَّػػو ٗبعػػُب، (اٍلًعيىػػاؿ أيُـّ : )يػىقيػػوتػىهيمٍ  أف يتػػؤبَّ  للرَّجػػل كػػذل  كتقػػوؿ
 .(ِ)"اٍلًعيىاؿ أىٍمرى  تػىريبُّ  الٍب

 
 وططاػدبقػغتبغَّنػطاػغضؽ: - ٕ
إفَّ النّْػػداء إلػػيهنَّ يشػػتمل علػػى االعتنػػاء بالنُّصػػح ٥بػػنَّ، كتظهػػر أٮبيَّػػة النّْػػداء إلػػيهنَّ   .أ

 ّٔذه الصّْيغة، كّٔذا الوصف، كّٔذه اإلضافة.

                                                

 (.ّٔٔ/ ِ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
 (.ُٗٔ–ُٕٔ/ُ( أحكاـ القرآف، للشَّافعي )ِ)



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

124 
 

 اإلضافة يَبتب عليها أحكاـ ٚبصهنَّ. ب.
 اإلضافة ىنا إضافة تشريف.  ج.
 من الفضل. تيظهر اإلضافة ما خيصَّ بو نساء النَّيب   د.
. ُب لبالسَّ  توضيح التَّشبيو ُب اآلية، كبياف أنَّو تشبيو  ىػػ.  النُّػزكؿ ال ُب العلوّْ

 [.ِكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 
 [.ِّ – َّ[.  كىي: ]األحزاب:ِأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]

 
 
 
ٔا حمسعلػى لسػاف ا١بػنّْ مػرَّتْب:  لقػرآيناب اػا٣بطكقد جػاءت ىذه الصّْيغة ُب  - ُ ُ كَزةل

ْٓزِسي إََِل اْتَزّقِ ِإَو ة َبْ َ يََسيِّْ َح ٍَ ِ كًة ل َْ َبْػِس ُمََٔس ُمَصّسِ ٌِ ُْضَِل 
ُ
َِة نَِذةثًة خ ٍِْػ َِة إٍُِّة َظ ٌَ ْٔ ََل يَة كَ

ٔا ثِِّ َحْؾفِ  :2َغصِيٍق ُمْعَذلِيٍم  ُِ ٌِ ِ َوآ ٔا َداِِعَ اَّللٍّ ِجيُج
َ
َِة أ ٌَ ْٔ ًْ يَة كَ ًْ َويُِجصُْز َْ ُذُُٔبُِس ٌِ  ًْ ْص ىَُس

حِلٍم 
َ
َْ َغَشاٍب أ  [.ُّ – َّ]األحقاؼ: ىجس;2ٌِ
 كتدؿُّ اآليتاف على: - ِ
 كجود ا١بنّْ.  أ.
٠بػػػاع ا١بػػػنّْ للقػػػرآف الكػػػرمي، أهنػػػم ٨بػػػاطىبوف بػػػو، كيػػػدؿُّ علػػػى ذلػػػ  أهنػػػم أنػػػذركا  ب.
 قومهم.

و مرسػله إٔب اإلنػس، كيػدؿُّ مرسػله إٔب ا١بػنّْ كمػا أنَّػ إثباتي أفَّ النَّيب ج. 
ًْ حمس :على ذل  أيضنا ما سبق من تفسػّب قػوؿ اهلل  دُِس

ْ
ًْ يَزأ َ ل

َ
َِّ َواألِنِْط خ ْػََشَ اْْلِ ٌَ يَة 

َشا َْ  ًْ ٌُِس ْٔ ًْ ىَِلةَء يَ ًْ آيَةِِت َويُِِْشُروَُُس َٔن َغيَيُْس ًْ َحُلصَّ ٌُِِْس   .[َُّاألنعاـ:] ىجسرُُظٌو 
 [.ِيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ]كردت ف الٍبأمَّا عدد اآليات 

 [.ُّ – َّ[. كىي: ]األحقاؼ:ِأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]
  

َِة..حمسالسادس عشر:  ٌَ ْٔ  [:ُّ –َّ]األحقاؼ: ىجس....يَة كَ
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 بغانػاضططظؼ: - ٔ

وِِل احمس :قولو 
ُ
 يَة أ

َ
أم: إف ا٣بطاب ا٤بنزَّؿ يعقلو كينتفع بو أصظاب  ىجسثَْصةرِ أل

َٔ حمس . كٛباـ اآلية:البصائر السليمة النافذة، كالعقوؿ الراجظة ْرَصَج  اذليُْ
َ
ََ َزَفُصوا اذليأ

 ًْ ُٓ ةَُِػُذ ٌَ  ًْ ُٓ جٍّ
َ
ٔا خ َِّ ٔا َوَظ ْن َُيْصُُج

َ
ًْ أ َِجُْذ ة َظ ٌَ ِل اْتََْشِ  وٍّ

َ
ًْ أل َْ دِيَةرِِْ ٌِ ِو اىْهَِذةِب  ْْ

َ
َْ أ ٌِ

 ِٓ ِ ٔا َوكََشَف ِِف كُئُب ًْ ََيْتَِعُج
َ َْ َخيُْر ل ٌِ  ُ ًُ اَّللٍّ ُْ دَة

َ
ِ ـَد ََ اَّللٍّ ٌِ  ًْ ُٓ ًُ الصَّْغَت ُُيْصِبَُٔن ُخُصُٔج

وِِل ا
ُ
وا يَة أ ٌَِِِ  ـَةْخَذَِبُ ْؤ ٍُ ْ يِْسي ال

َ
ًْ َوخ ِٓ يِْسي

َ
ًْ ثِد ُٓ  ُبُئَت

َ
 .ىجسثَْصةرِ أل

عظػوا بالعػػذاب كاتَّ  ،فقايسػػوا فعػا٥بم ،(ُ)ضػّبركا كانظػركا فيمػا نػػزؿ بقريظػة كالنَّ تػدبَّ  :أم
 ،كيعمػػل بػػو ،بػػو اإلنسػػافكىػػي كا٤بوعظػػة ٩بػػا يػػتعَ  ،ٝبػػع عػػربة (:العػػربك) .الػػذم نػػزؿ ّٔػػم
االسػػم مػػن  (:العػػربة) :كقيػػل .ٗبػػا مضػػى االعتبػػار (:العػػربة)ك .بػػو علػػى غػػّبه كيعتػػرب ليسػػتدؿَّ 

 ،ن يعتػرب ّٔػا٩بَّػ :أم (،يػىٍعميريىػا كال نياالػدُّ  يىعبػىػري  ن٩بَّػ اٍجعىٍلنػا اللهػمَّ ) :كالعػرب تقػوؿ .االعتبار
 .(ِ)يرضي  بالطاعة ا حٌبَّ كال ٲبوت سريعن 
جػل كا٤بػرأة الرَّ  عىػرب ك  ،معٙبلب الػدَّ  :كبالفتح ،االسم من االعتبار :بالكسر (ةالعرب ك")

كاسػػػتعربت عينػػػو  ،عػػػابر عػػػت ُب الكػػػلّْ كالنَّ  ،جػػػرل دمعػػػو :أم (،بى رً طىػػػ) :كالعػػػْب مػػػن بػػػاب
 .(ّ).."الباكي (العرباف)ك ،اأيضن 

                                                

نػيقىاع(: ككانوا حلفاء ا٣بزرج، ككانت ديارىم -ُكانت ُب )يثرب( منهم ثبلث قبائل مشهورة:  (ُ) داخل  )بنو قػىيػٍ
)بنو قػيرىٍيظة(:  -ّ)بنو النًَّضّب(: ككانوا حلفاء ا٣بزرج، ككانت ديارىم بضواحي )ا٤بدينة(.  -ِ)ا٤بدينة(. 

(، البداية ِّٔ/ْككانوا حلفاء األكس، ككانت ديارىم بضواحي )ا٤بدينة(. انظر: سبل ا٥بدل كالرَّشاد )
  (.ِٗ/ْكالنّْهاية )

 (.ٗٗٓ(، القاموس احمليط )ص:َٕٓ/ُِ(. تاج العركس  )ِٗٓ/ْ( )( انظر: لساف العرب، مادَّة: )عربِ)
(، َٓٓ/ُِ(، تاج العركس )ِٗٓ/ْ(، كانظر: لساف العرب، )ْٕٔ( ٨بتار الصظاح، مادَّة: )عرب( )ص:ّ)

 (.ُِٔ/ِْ(، عمدة القارم، للعيِب )ِّٓ/ُِ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ِّٕ/ِكالصظاح )

وِِل ا....حمس  السابع عشر: 
ُ
 يَة أ

َ
 [: ِا٢بشر:] ىجس ثَْصةرِ أل
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ػػػػػاىا٤ب رفىػػػػػةمع مػػػػػن ّٔػػػػػا يػيتىوصَّػػػػػل الػػػػػٍب ا٢بالػػػػػة( فهػػػػػو االعتبػػػػػارأمَّػػػػػا )  لػػػػػيس مػػػػػا ًإٔب دشى
ػػػػاىىدو  االختبػػػػار ) :كيكػػػػوف ٗبعػػػػُب .دبر كقيػػػػاس مػػػػا غػػػػاب علػػػػى مػػػػا ظهػػػػرىػػػػو التَّػػػػأك  .(ُ)ٗبيشى

 :٫بػػػػو (االتعػػػػاظ) :كٗبعػػػػُب .الفنػػػػأراىم كاعتربهػػػػا فوجػػػػدها الػػػػدَّ  عىبػىػػػػٍرتي  [٫بػػػػو(، ]كاالمتظػػػػاف
وِِل احمس

ُ
وا يَززة أ  ـَززةْخَذَِبُ

َ
ػػ) :كٗبعػػُب ،ىجسثَْصززةرِ أل و قػػوؿ ٫بػػ (يء ُب ترتيػػب ا٢بكػػماالعتػػداد بالشَّ

 (:االعتبػػػػار)ك (العػػػػربةك) .(ِ)ـ بػػػػوقػػػػدُّ االعتػػػػداد ُب التَّ  :أم (،بالعقػػػػب االعتبػػػػار)  :الفقهػػػاء
ػػ :. كتكػػوف ٗبعػػُبمىضىػػى ٗبػػا االٍعًتبػػاري ، أك عػػاظاالتّْ  ٫بػػو  ،يء ُب ترتيػػب ا٢بكػػماالعتػػداد بالشَّ
   .(ّ)(ا٤بصباح)قدـ بالعقب كذا ُب االعتداد ُب التَّ  :أم (،العربة بالعقب) :قو٥بم

ففػي  ،كمن علػم أدّن إٔب علػم أعلػى ،آّاكزة من عدكة دنيا إٔب عدكة قصولكقيل: 
 .  (ْ)لفظها ٗبا ينالوف من كرائها ٩با ىو أعظم منها إٔب غاية العربة العظمى

 
 االدتداللػباآلغظػرضؼػاضػغاس: – ٕ

 .(ٓ)كقد استدؿَّ ٝبعه من ا٤بفسّْرين ّٔذه اآلية على االحتجاج القياس..
  

                                                

عتبار( ىو النَّظر ُب حقائق األشياء كجهات داللتها ليعرؼ بالنَّظر فيها شيء آخر من ( كقاؿ ا٤بفسّْركف: )االُ)
د الفنوف. انظر: الكليات )ص: د ىذه ا٤بفاىيم بتعدُّ -ُْٕجنسها. كاالعتبار لو مفاىيم ٨بتلفة، كتتعدَّ

ُْٖ .) 
 (. ُُٓ/ُِ(، كتاج العركس، مادَّة: )عرب( )ْٕ–ّٕ( انظر: التَّعاريف )ص:ِ)
(، كانظر: بغية َُٓ(، ككذل  التَّعاريف )ص:َّٗ–ّٖٗ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب، مادَّة: )عرب( )( ّ)

 (.ُْٓالشَّافعي )ص: ،ا٤بسَبشدين، لعبد الرَّٞبن باعلوم ا٢بضرمي
 (. ّّ/ِ(، كانظر: نظم الدرر )َُٓ( انظر: التَّعاريف )ص:ْ)
(، ِٕ/ِٖ(، التظرير كالتنوير )ُٖٗ /ٓكم )(، تفسّب البيضاُْ/ِٖ(، )ُِِ/ْ( انظر: ركح ا٤بعاين )ٓ)

 ،فتاكلال(، ٦بموع ّٕٗ/ٓ(، تفسّب السمعاين )ِِٔ/ٖ(، تفسّب أيب السعود )ْٔٓ/ّتفسّب النسفي )
 : (. قاؿ الرازمّٖٓ/ِ، تفسّب ابن جزم )(ُّٓ/ٕ(، نظم الدُّرر )ٖٓ –ٕٓ/ُْ) بن تيميةال
". تفسّب على أف القياس حجة (من أصوؿ الفقو احملصوؿ) :اعلم أنا قد ٛبسكنا ّٔذه اآلية ُب كتاب"

 (. َّٓ/ِٗالرازم )
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، كىػي مسػألة ٨بتلػف فيهػا، كىػي مبسػوطة (ُ)غػّبىم أهنػا ال تػدؿُّ علػى القيػاس كرأل
 ُب كتب أصوؿ الفقو.  

 بػػػو ا٤بعتػػػرب األصػػػل  يػػػذكر ا٤بواضػػػع بعػػػضأفَّ " يػػػذكر ابػػػني تيميػػػة ك 
َٔدَّ حمس : لو، كقو الفرع بذكر تصريحو  غّب من منو الفرع حكم ليستفاد يَز

َ
ًْ  خ َخزُسُز

َ
ن أ

َ
 أ

ٍِّحٌ  سَلُ  دَُسٔنَ  ِيوٍ  ٌَِّ  َج َِةٍب  َّنٍّ ْخ
َ
ة ٌَِ ََتْصِي َوأ َٓ ِ ةرُ  َُتْذ َٓ جْ

َ
ة سَلُ  األ َٓ َصاتِ  ُكِّ  ٌَِ ذِي ٍَ ُّ  اثلٍّ َصةثَ

َ
 َوأ

ُ  َنززَشلَِم حمس : قولػػو إٔب ىجساىِْهززََبُ  ًُ  اَّللَّ  يَُِززّ ِ ًْ  اآليَززةتِ  ىَُسزز ززُصونَ  ىََػيٍُّسزز  ىجسَتَذَفهٍّ
ػػ إٔب ٰبتػػاج ىػػذا فػػإفَّ  [؛ِٔٔ:البقػػرة]  مػػن حضػػره مػػن عنهػػا  عمػػر سػػأؿ ك٥بػػذا ؛رتفكُّ
 .(ِ)أرضاه مالذ با١بواب  عباس ابن فأجابو  ظابةالصَّ 

 ٲبكػػن كال ،كاعتبػػار قيػػاس أصػػوؿ يىػػ أمثػاؿ كلهػػا فإهنػػا ؛القصػػص ذكػػر ذلػػ  كنظػّب
 ىََلزسْ حمس: فيهػا فيقػاؿ ،نصػيب منهػا حالػة ُب لػو إنسػاف كػل ألفَّ  ؛ّٔػا يعتػرب مػا تعديد ىناؾ
ًْ  ِِف  َانَ  ِٓ وْ  ِغَْبَةٌ  كََصِص

ُ
ْْلَةِب  ِِل أل

َ
واحمس: ايتهاػحكػ عقب اؿػكيق ،[ُُُ:يوسف] ىجساأل  ـَزةْخَذَِبُ

وِِل  يَة
ُ
ثَْصةرِ  أ

َ
ًْ  َانَ  كَسْ حمس :كيقاؿ ،[ِ:ا٢بشر] ىجساأل  : قولػو إٔب ىجساتْلََلَذة ـِبَتَْ ِ  ِِف  آيَحٌ  ىَُس

  ىَػَِْبَةً  َذلَِم  ِِف  إِنٍّ حمس
ُ
ثَْصةرِ  ْوِِل أل

َ
  .بعينو سالقيا ىو كاالعتبار ،[ُّ:عمراف آؿ] ىجساأل

                                                

ُب )تفسّبه(، حي  قاؿ: "استدؿَّ الذين أثبتوا القياس ُب الفقو ّٔذه اآلية،   ( كمنهم ابن جزمُ)
(، كانظر: احمللى، البن حـز َُٕ/ْكاستدال٥بم ّٔا ضعيف خارج عن معناىا..". تفسّب ابن جزم )

 (.  ِٖٔ –ِٖٓ/ُظر )(، ركضة النأّْ/ٗ)
فيم تركف  :يومنا ألصظاب النيب  ( ركل البخارم عن عبيد بن عمّب، قاؿ: قاؿ عمر ِ)

ٍِّحٌ حمسىذه اآلية نزلت:  ْن دَُسَٔن سَلُ َج
َ
ًْ أ َخُسُز

َ
دَّ أ َٔ يَ
َ
فقاؿ:  ؟ قالوا: اهلل أعلم، فغضب عمر ىجسخ

شيء يا أمّب ا٤بؤمنْب، قاؿ عمر: ُب نفسي منها  : ))قولوا نعلم أك ال نعلم((، فقاؿ ابن عباس
))أم  : ))يا ابن أخي قل كال ٙبقر نفس ((، قاؿ ابن عباس: ضربت مثبلن لعمل، قاؿ عمر

ٍب بع  اهلل  ،لعمل، قاؿ عمر: ))لرجل غِب يعمل بطاعة اهلل  : قاؿ ابن عباس ،عمل؟((
َنَشلَِم حمس :. فقولو [ّْٖٓ. صظيح البخارم ]((لو الشيطاف، فعمل با٤بعاصي حٌب أغرؽ أعمالو

ًُ اآليَةتِ  ُ اَّللَّ ىَُس  تذييل، أم: كهذا البياف الذم فيو تقريب ا٤بعقوؿ باحملسوس بْب اهلل  ىجسيَُِّ ِ
 نيصظنا لكم؛ رجاء تفكركم ُب العواقب حٌب ال تكونوا على غفلة.
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 .(ُ)سػػػواء يىػػػ: فقػػػاؿ (األصػػػابع ديػػػة) عػػػن سػػػئل ٤بػػػا  عبػػػاس ابػػػني  قػػػاؿ كمػػػا
 ا٤بنافع، اختبلؼ مع يةالدّْ  مستوية األسناف فإفَّ  ّٔا، قيسوىا: مأ باألسناف، ذل  كاعتربكا
بالصٍَّنجىة راىمالدَّ  اعتربت: كيقاؿ .األصابع فكذل 

  .(ّ)"ّٔا رهاقدَّ  إذا (ِ)
لقولػػػػػػػو  ؛كالقيػػػػػػػاس حجػػػػػػػةُب )عنػػػػػػػواف األصػػػػػػػوؿ(: "  قػػػػػػػاؿ اإلمػػػػػػػاـ ا٤بطػػػػػػػرزم

: واحمس   ..؛(ْ)[ِ]ا٢بشر: ىجسـَةْخَذَِبُ

                                                

عن النيب  [ عن ابن عباس ٖٓٗٔ( كاستدؿَّ على ذل  بركايات منها ما جاء ُب صظيح البخارم ]ُ)
،  .قاؿ: ))ىذه كىذه سواء(( يعِب: ا٣بنصر كاإلّٔاـ 

ما يوضع ُب ا٤بيزاف مقابل ما يوزف ٤بعرفة قدره. كقد تنطقي بالسّْْب بدؿ  -بفتح فسكوف-( )الصٍَّنجىة(: ا٤بيزاف ِ)
من كىي: )فرَّ -الصَّاد، كىي فارسيَّة األصل. ككلُّ كلمة ال يكوف فيها حرؼ من )حركؼ اإلذالؽ( 

) ، فهي كلمة غّب عربيَّة أصبل، أم: معربة. كمن ىذه الكلمات: )الصنجة(. كُب )٨بتار الصّْظاح(: -لب 
(. كُب ّٕٓ"صىٍنجىة ا٤بيزاف: ما يوزف بو معرب كال تقل سنجة". ٨بتار الصظاح، مادة: )صنج( )ص:

ضربي أحدٮبا على اآلخر كآلة بأكتارو )ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية(: ")الصٍَّنج( لغة: شيء يػيتَّخىذ من صٍفرو يي 
عل ُب إطار الدُّؼّْ من النُّظاس ا٤بدكَّر صغارنا: )صينيوج( أىٍيضنا. كيؤخذ من  يضرب ّٔا، كيقاؿ ٤با ٯبي
استعماالت الفقهاء للفَ: )الصٍَّنجىة( أفَّ ا٤براد ّٔا عندىم: قطعه مىٍعًدنًيَّةه ذاتي أىثٍػقىاؿو ٧بدكدة ٨بتلفة ا٤بقادير 

 (. ٓ/ِّٖٔا. ا٤بوسوعة الفقهية الكويتيَّة )يوزف 
(، ا٤بستصفى ُّٕ/ٓ(، كانظر: أحكاـ القرآف الكرمي )ٖٓ–ٕٓ/ُْبن تيمية )ال ،فتاكلال٦بموع  (ّ)

(، َُٔ/ِ(، )ّٗ/ِ(، أصوؿ السَّرخسي )ِْٕ/ّ(، )َُ/ّ(، اإلّٔاج )َّٕ/ُ(، )ِّٗ/ُ)
 .(ِّٗ/ُ(، ا٤بنخوؿ )ُِٓ/ِ)

االعتبار عاّّ يشمل كلَّ شيءو فيو ردُّ الشَّيء على ا٤بثيل سواء ُب االتّْعاظ، أك  (  فمن العلماء من يرل أفَّ ْ)
ا٢بكم الشَّرعي فيدخل ُب ذل  القياس؛ ألنَّو رد الشَّيء إٔب شبيهو، كتعديةه من أصلو إٔب فرع. كاالستدالؿ 

كاـ القرآف، للجصَّاص ّٔذه اآلية على القياس مع ا٤بناقشة كالَبجيح مبسوط ُب كتب األصوؿ، انظر: أح
( فما بعد، ِّٗ/ُ(، ا٤بستصفى )ّْٔ/ٗ( فما بعد، احمللَّى )ّٗ/ِ(، أصوؿ السَّرخسي )ُّٕ/ٓ)

(، احملصوؿ ُُ/ِ(، شرح التَّلويح )ِِّ/ِ( فما بعد، ا٤بعتمد )ٗ/ّ(، اإلّٔاج )ِٔالنُّبذة الكافية )ص:
( فما بعد، كشف ِٗ/ِواطع األدلَّة )(، قِٖٓ/ُ(، ركضة النَّاظر )َِٓ/ِ(، حاشية العطَّار )ّٕ/ٓ)

(، َٗ/ُ(، اإلحكاـ، لآلمدم )َّْ/ُ( فما بعد، إرشاد الفظوؿ )َّٔ/ّ(، )َُٖ/ِاألسرار )
(، اإلنصاؼ، ُّٔ( فما بعد، اإلماـ ُب بياف أدلة األحكاـ، للعزّْ بن عبد السَّبلـ )ص:ِّ/ْ)

 =(، البظر احمليطُُْرمْب )ص:(، االجتهاد من كتاب التَّلخيص، إلماـ ا٢بُّٖللبطليوسي )ص:
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 .(ُ)"كٓب ينكره الباقوف ،األربعة بو ا٣بلفاءي  لى مً عى  ،كإلٝباع الصظابة..
 
  إجطالػاضظَّتائجػاضطدتغادة: - ٖ

واحمس :ك٩بَّا سبق يتبْبَّ أف معُب قولو   .  ىجسـَةْخَذَِبُ
   . اهلل قدرة عظيم ُب أملالتَّ  ُب معافباإل أنفسكم اٞبلواأ. 
ػػ قػػوانْب أحػػد االعتبػػار ب. ػػك  رع،الشَّ  مػػن عقلػػو ينتقػػل وألنَّػػ ؛بغػػّبه اعتػػرب مػػن عيدالسَّ
 .غّبه بو اعترب بغّبه يعترب ٓب كمن، نفسو حاؿ إٔب الغّب ذل  حاؿ

، عتبػػارا كآّػػاكزة، الفػػرع إٔب األصػػل مػػن ٦بػػاكزة وفإنَّػػ القيػػاس امثبتػػو  باآليػػة احػػتجَّ  ج.
 إالَّ  ٰبصػػل ال، فػػعالنَّ  عظػػيم االعتبػػار كػػاف ك٤بػػا .كاجػػب فهػػو اآليػػة ىػػذه ُب بػػو مػػأمور كىػػو
ػػللكي  ػػ زاده، لمَّ وِِل  يَززةحمس : بقولػػو اتعظيمن

ُ
 ا أ

َ
 ُب كبصػػائركم بأبصػػاركم ظربػػالنَّ  ىجسثَْصززةرِ أل

 إظهػػار مػػن  رسػػولو لسػػاف علػػى كعػػدكم مػػا بػػو قػػوالتظقّْ  ؛نعالصُّػػ ىػػذا غريػػب
 .  (ِ).. اهلل غّب على تعتمدكا كال،  وبيّْ ن كإعزاز ،دينو

- (العىػرٍبة) يػت٠بّْ  ك٥بػذا ؛شػيء إٔب شػيء مػن كآّاكزة العبور من مأخوذ االعتبار د.
 صػػاحبو ألفَّ  (؛عبػّبالتَّ  علػػم) يك٠بّْػ. ا٣بػػدّْ  إٔب العػْب مػن تنتقػػل ألهنػا ؛عػػربة (ّ)-العػْب بفػتح
 لسػػاف عػػن ا٤بعػػاين تنقػػل ألهنػػا ؛عبػػارات (فػػاظاألل) يػػتك٠بّْ  ا٤بعقػػوؿ، إٔب خيػػلالتَّ  مػػن ينتقػػل
 . ا٤بستمع عقل إٔب القائل

                                                                                                                                 

( فما بعد، كالتَّقرير كالتَّظبّب ِّْٖ/ٕ(، )ٓٗٓ/ِ(، كالتَّظبّب شرح التَّظرير )َِ–ُٗ/ْ(، )ّّٕ/ِ)=
  ( فما بعد.ِّٓ/ّ)

( انظر ٙبقيقنا: سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ )ُب األصوؿ(، كىو شرح كٙبقيق كدراسة لعنواف األصوؿ ُب ُ)
ىػ[ ُّْٔحامد ا٤بطرزم. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ] أصوؿ الفقو، أليب

 (.ِِٖ-ُِٖ)ص:
 .(ُُْ/ُٗ( انظر: نظم الدرر )ِ)
معة الٍب تسيل على جزء من ا٣بدّْ بعد أف ٘بتاز  -بفتح العْب-( إفَّ العىرٍبة ّ) ليست ىي فقط الدَّمعة، بل الدَّ

 ا٤بآقي، ك)ا٤بآقي(: أطراؼ العْب.  
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ػػػ األمػػػم ُب كدأبػػػو  اهللً  ةي نَّ سيػػػ ُب اآليػػػة دعػػػوة إٔب التَّأمُّػػػل كالنَّظػػػر ُب ىػػػػ.  ابقْبالسَّ
 .نبأىممن  ناعلي  اهلل قصَّ  اٗب كاالعتبار ،حقْبكالبلَّ 

؛ إفَّ ىػػػذا اللَّػػػوف مػػػن ألػػػواف ا٣بطػػػاب لػػػو أٮبيَّػػػة عظ ك. يمػػػة ال ٚبفػػػى علػػػى كػػػلّْ متأمّْػػػلو
كلذل  قد سبق إفراده بالدّْراسة كالبظ  ضمن ا٤بوضوعات فيما يتعلَّق من ا٣بطاب ٕبػاؿ 

  اإلنساف كمشاعره كأحاسيسو.
 

 
 

ة حمسكٛباـ اآليػة:  َٓ حَّ
َ
َْ ُدوِن اجلٍّزةِس اذليكُْو يَة خ ٌِز  ِ ْوحِلَزةُء َّلِلٍّ

َ
ًْ أ ٍُُّس

َ
ًْ خ ُذ ٍْ ةُدوا إِْن زََخ َْ  ََ

ًْ َصةدِرِ َ ذَ  َْٔت إِْن ُنُِْذ ٍَ ْ ا ال ُٔ ٍِّ ٍَ  .ىجسَذ
ـ   كىو  ، كا٣بطاب إٔب عامَّة بِب إسرائيل.()نداء تنبيو مع ذ

 إٔب إببلغو يراد كبلـ وبأنَّ  القوؿ بعد ٗبا لبلىتماـ ىجسكُْو حمس كقد جاء النّْداء مسبوقنا بػ:
 مػأموره  وكلُّػ القػرآف فػإفَّ  إالك  ،غػويبلّْ  بقػوؿ مرسػل وأنَّػ على فيو منصوصو  خاص   بوجو اسالنَّ 

 اآليػة ك٥بػذه ؛ اهلل رسػولو وبأنَّػ قػاطعوف ىم الذم سوؿالرَّ  هاأيُّ  يا ، أم:بإببلغو
ة اىَْنـِزُصونَ حمس كسػتأٌب عنػد ذكػر صػيغة: بالقوؿ باألمر مفتتظة القرآف ُب نظائر َٓ حَّ

َ
 ىجسكُْو يَة خ

ززةُدواحمسك [.ُالكػافركف:] ( القػػرآف الكػػرميُب )أحكػػاـ   كقػػد ذكػػر ابػن العػػريب .تىػػابيوا: ىجسَْ
ػػػادى أحػػػػدىا: "٥بػػػذه الكلمػػػػة أربعػػػػة مػػػن ا٤بعػػػػاين:  ػػػػادى : الثَّػػػاين  .تىػػػػابى : يػىهيػػػػودي  ىى ػػػػكىنى  إذىا: ىى  .سى

 .اٍليػىهيوًديَّةً  ُب  دىخىلى : ىىادى : الرَّاًبعي  .فػىتػىرى : ىىادى : الثَّاًل ي 
ٔدً حمس:  قولو ُب قيل كقد ُْ ٔا   .الياء حذؼ ٍبَّ  .ايهيودن  :أم [،ُّٓالبقرة:] ىجساُنُُٔ
زْسَُة إحَِلْزَم حمس:  قولػو لػوي  يشػهدي  التَّائػب إنَّو: قاؿ من فأمَّا ُْ  [،ُٔٓألعػراؼ:]ا ىجسإٍُِّة 

نىا: أىم كقػد  .(ُ)"متقػاربو  معػُب كىػذا .معصػيتو عػن فػاتره  إليو ساكنه  ربّْو إٔب تائبو  ككلُّ ، تػيبػٍ

                                                

(. كينظر أيضنا مفصَّبلن ُب )لساف العرب(، مادَّة: )ىود( ِٓٗ/ِكاـ القرآف الكرمي، البن العريب )( أحُ)
(ّ/ّْٗ.) 

ةُدوا..حمس  الثامن عشر:  َْ  ََ ة اذلي َٓ حَّ
َ
 [:ٔا١بمعة:] ىجس...يَة خ
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ثَززسً حمس ُب اآليػػة التَّاليػػة: قػػاؿ اهلل 
َ
ُّ خ َُزز ْٔ ٍِّ ٍَ ِ َوال َحَذ ًٌ ا ث ُ َغيِززي ًْ َواَّللٍّ ِٓ يْززِسي

َ
ْخ خ ٌَ ززة كَززسٍّ ٍَ

 َ ٍِ ِ ةل  [.ٕا١بمعة:] ىجسثِةىظٍّ
 ّٔػػػػا ٲبتػػػػدُّ  األفنػػػػ هنايتػػػػو ُب ٘بػػػػد كيػػػػف (ال) حػػػػرؼ لكتأمَّػػػػ" :قػػػػاؿ ابػػػػن القػػػػيّْم 

 ذلػ  يعكػس كلػن ،معناىػا بامتػداد لفظهػا امتػداد فآذف فسالنَّ  ضيقي  ويقطعٍ  ٓب ما وتالصَّ 
َوال حمس : اهلل كػػػبلـ ،الكػػػبلـ أفصػػػح ُب جػػػاء كيػػػف كانظػػػر ،بػػػديع معػػػُب ونَّػػػفإً  ،وٍلػػػفتأمَّ 

ثَسً 
َ
ُّ خ َُ ْٔ ٍِّ ٍَ  مػن فصػار ،بالفعػل (رطالشَّػ حػرؼ) بػو اقػَبف الػذم ا٤بوضػع ُب (ال) ٕبػرؼ ىجساَحَذ
ْوحِلَزةُء حمس : قولو كىو ،األزمنة ٝبيع على فانسظب ،العمـو صيغ

َ
ًْ أ ٍُُّسز

َ
ًْ خ ُذ ٍْ إِْن زََخ

َْ ُدوِن اجلٍّةِس ذَ  ٌِ  ِ زَْٔت َّلِلٍّ ٍَ ْ ا ال ُٔ ٍِّ ٍَ  أك األكقػات مػن لوقػت ذلػ  زعمػوا مػٌب :يقػوؿ وكأنَّػ ىجسَذ
ػػ كحػػرؼ .اأبػػدن  ونػػويتمنَّ  فػػبل ا٤بػػوتى  واٛبنَّػػ :٥بػػم كقيػػل ،األزمػػاف مػػن زمػػن  ىػػذا علػػى دؿَّ  رطالشَّ
 .(ُ).."فيها فيالنَّ  معُب ساعالتّْ  ؛العمـو صيغة بإزاء ا١بواب ُب (ال) كحرؼ ،ا٤بعُب

نيا أملهػػم ككػػػلَّ  ،هػػمٮبّْ  بػػْبَّ أفَّ كػػػلَّ  كا٢باصػػل أفَّ اهلل   يعرفػػػوف كىػػم ،ا٢بيػػاة الػػػدُّ
 بسبب ظلمهم ككفرىم. عذابال إٔب سينتقلوف ا٤بوت بعد أهنم

كقػد  .نياالػدُّ  ا٢بياة على حرصهم ككبّب ،اليهود جب عظيم كأدركوا اسي النَّ  عاين لقدك 
ًْ ََجِيػً حمس :قػاؿ اهلل  ًْ ِِف كُصًى  إالة ال ُحَلةدِئَُُُس ُٓ َِ ًْ ثَحْ ُٓ ُظ

ْ
َْ َوَراءِ ُجُسٍر ثَأ ٌِ ْو 

َ
ٍَِح أ ُُمَصٍّ

ًْ ََجِيػً  ُٓ ًْ كٌَْٔم ال َحْػلِئُنَ َشِسيٌس َُتَْعُج ُٓ جٍّ
َ
ًْ َش ٍّ َذلَِم ثِد ُٓ  [.ُْا٢بشر:] ىجسة َوكُئُبُ

 [.ُكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 
 [.ٔا١بمعة:[. كىي: ]ُضنا: ]أمَّا عدد التَّكرار فهو أي

 
 

 

 بغانػاضططظؼ:  - ٔ
ة حمس :جاء ُب تفسّب قػوؿ اهلل  َٓ حَّ

َ
ة َُتَْضْوَن اذلييَة خ ٍَ ََ َزَفُصوا ال َتْػَذِشُروا احْلََْٔم إِجٍّ

يُزٔنَ  ٍَ ًْ َتْػ ة ُنُِْذ يقػاؿ ٥بػم ذلػ   بداللػة ا٢بػاؿ عليػو، مقػوؿ لقػوؿ قػد حػذؼ ثقػةن أنَّػو " ىجسٌَ
                                                

 (.  َُّ -َُِ/ُ( انظر ٛباـ كبلمو ُب )بدائع الفوائد( )ُ)

ََ َزَفُصواحمسالتاسع عشر:  ة اذلي َٓ حَّ
َ
 [:ٕالتظرمي:] ىجس....يَة خ
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كهنػػيهم عػػن  ،للعهػػد  (اليػػـو)فتعريػػف  ار حسػػبما أمػػركا بػػو،اىم النَّػػإيَّػػعنػػد إدخػػاؿ ا٤ببلئكػػة 
يُزٔنَ حمس .العذر ال يػنفعهم أك ألفَّ ؛ ٥بم ألهنم ال عذرى  االعتذار؛ ٍَ ًْ َتْػ ة ُنُِْذ ٌَ ة َُتَْضْوَن  ٍَ  ىجسإِجٍّ
 اعػػةكأمػػرًب باإلٲبػػاف كالطَّ  هػػي،النَّ  نيا مػػن الكفػػر كا٤بعاصػػي بعػػد مػػا هنيػػتم عنهمػػا أشػػدَّ ُب الػػدُّ 
 .  (ُ)"كجو على أًبّْ 

هٍِش ال َحَِْفُع حمس :كنظّبه ُب ا٤بعػُب ٫بػو قػوؿ اهلل  ٌَ ْٔ ًْ َوال اذليَذَي ُٓ ْػزِشَرُت ٌَ ٔا  ز ٍُ ََ َظيَ
ًْ يُْعَذْػَذُجٔنَ  :] ىجسُْ زُضوً حمسك٫بػو:  [،ٕٓالػرـك ُْ  ِ ًْ آيَزةِت اَّللٍّ َزْشُت ًُ اَّتٍّ ٍُُّس

َ
ًْ ثِد ًُ َذىُِس دُْس ا وََؽزصٍّ

جَْية ـَةحْلَ  ًْ يُْعَذْػَذُجٔنَ اْتََيةةُ ادلَّ ُْ ة َوال  َٓ ٌِِْ  [.ّٓا١باثػية:] ىجسَْٔم ال ُُيْصَُجَٔن 

 
 اضظتائج: – ٕ

ن كفػػػركا قطػػػعه ألعػػػذارىم حػػػٌبَّ ال تكػػػوف ٥بػػػم الػػػذيك٩بَّػػػا سػػػبقى يتبػػػْبَّ أفَّ ا٣بطػػػاب إٔب 
 قػدف، االعتػذار يػـولػيس  يػـوىػذا ال فػإفَّ ، أم: ىجسال َتْػَذِشُروا احْلَزْٔمَ حمس :حيجَّػة. كقولػو 

 ..صار ما إٔب األمر كصار، االعتذار زماف فات
ة اىَْنـُِصونَ حمس :كسيأٌب مزيد بياف عند تفسّب قوؿ اهلل   َٓ حَّ

َ
 [.ُالكافركف:] ىجسكُْو يَة خ

 [.ُكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات 
 .   [ٕظرمي:التَّ [. كىي: ]ُأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]

 
 
 
 بغانػاضططظؼ: - ٔ

أمَّػػا يتعلَّػػق ٗبعػػُب كلمػػة )إنسػػاف( فقػػد سػػبق ُب )عمػػـو ا٣بطػػاب(، ككػػذل  ا٣بطػػاب 
 ّٔذه الصّْيغة.

                                                

 (. ِٖٔ/ٖ(، كانظر: تفسّب أيب السعود )ُٖٓ/ِٖ( ركح ا٤بعاين )ُ)

ة احمس العشرون:   َٓ حَّ
َ
 [:ٔاالنفطار:] ىجس...نَْعةنُ  ِ يَة خ
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كُب اآلية ما يدؿُّ على أفَّ اإلنساف يتميػَّزي عن سائر ا٤بخلوقػات ّٔػذا الوصػف، مكػرَّـه 
ػػكر كأداء مػػا ٯبػػب عل يػػو، كأف ال يتجػػرأ كمػػنعم عليػػو، فيتظػػتَّم عليػػو أف يقابػػل النّْعمػػة بالشُّ

ال ٙبصػى، كجعػػل لػو ا٢بيػػاة مؤقَّتػة، كىػػي  الػٍبعلػى عصػياف مػػن خلقػو، كأنعػػم عليػو بػػالنّْعم 
نيا كإغواء الشَّيطاف.دار اختبار لو كامتظاف، كأف ال ينخدع ب  زخرؼ الدُّ

 

 إجطالػطاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظاَدى: - ٕ 
ة ا حمس :قػاؿ اهلل  َٓ حَّ

َ
ة َؽصٍَّك يَة خ ٌَ ًِ نَْعةُن   أم: "أمُّ  [،ٔاالنفطػار:] ىجسثَِصبِّزَم اىَْهزصِي

 ،ةامَّػػػالتَّ  يكاىكقػػػد علمػػػت مػػػا بػػػْب يػػػدي  مػػػن الػػػدَّ  أؾ علػػػى عصػػػيانو،خػػػدع  كجػػػرَّ  شػػػيءو 
عػرض لعنػواف كرمػػو كالتَّ ؟ هػامػن مشػاىدة أعمالػ  كلّْ  كمػا سػيكوف حينئػذو ، ةامَّػكالعراقيػل الطَّ 
 ػػغػػَبارً ا الا يصػػلح أف يكػػوف مػػدارن و لػػيس ٩بَّػػلئليػػذاف بأنَّػػ : كيقػػوؿ لػػو يطاف،ه يغويػػو الشَّ
و فإنَّػػ نيا كسػػيفعل مثلػػو ُب اآلخػػرة،ل عليػػ  ُب الػػدُّ   كػػرمي قػػد تفضَّػػربَّػػ مػػا شػػئت فػػإفَّ  افعػػل

 اعػػة،بػػل ىػػو ٩بػػا يوجػػب ا٤ببالغػػة ُب اإلقبػػاؿ علػػى اإلٲبػػاف كالطَّ  كٛبنيػػة باطلػػة، قيػػاس عقػػيم،
فات   ا٤بوصػوؼ بالصّْػاف ربّْػمػا ٞبلػ  علػى عصػي: و قيػلكأنَّػ كاجتناب الكفر كالعصػياف،

ىػػي مقػػرّْرةه للرُّبوبيَّػػة  الػػٍبإٔب غػػّب ذلػػ  مػػن الصّْػػفات  (ُ) "؟اعيػػة إٔب خبلفػػواجػػرة عنػػو الدَّ الزَّ 
 .مبيّْنةه لكـر اهلل 

اإلنسػػاف ككرَّمػػو كنعَّمػػو، كمػػا جػػاء مػػن صػػيغة النّْػػداء ُب خطػػاب  كقػػد خلػػق اهلل 
اده، ينب ههم إٔب ما فيػو ا٣بػّبي ٥بػم. ك)مػا كٕب قريب من عب اإلنساف تدؿُّ على أفَّ اهلل 

ػػػػابعة مػػػػن )سػػػػورة  ا٤بنػػػػادىل( فيػػػػو مػػػػا فيػػػػو مػػػػن التَّػػػػذكّب بػػػػالنّْعم، كنلظػػػػَ ذلػػػػ  ُب اآليػػػػة السَّ
ًِ حمس االنفطػار(: ة َؽصٍَّك ثَِصبَِّم اىَْهصِي ٌَ نَْعةُن  ة اْ ِ َٓ حَّ

َ
اَك َذَػَسلََم  6يَة خ ٍّٔ ِي َريََلَم ـََع  ىجس7اذلٍّ

َِززة حمس :كحيػػ  جػػاء ذكػػر اإلنسػػاف ُب )سػػورة التّْػػْب( قػػاؿ  [،ٕ – ٔاالنفطػار:] ىََلززْس َريَْل
َِ َتْلززِٔيمٍ ا  ْخَعزز

َ
ػػورتْب، ككػػذل   [،ْالتػػْب:] ىجسنَْعززةَن ِِف أ فقػد جػػاء ذكػػر )اإلنسػاف( ُب السَّ

 التَّذكّب با٣بلق ُب أحسن تقومي. 

                                                

 (.ِْٓ/ٕلبظر ا٤بديد )(، كانظر: اُُِ/ٗ( تفسّب أيب السُّعود )ُ)
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يُْذِٔن حمس :قػاؿ اهلل   َْ  2َوُغٔرِ ِظحَِِ   1َواتلِِّ  َوالضٍّ ٌِزِ  َو
َ
ىََلزْس  3َشا اْْلرََلِ اأْل

َِ َتْلِٔيٍم  ْخَع
َ
نَْعةَن ِِف أ َِة اْ ِ ْظَفَو َظةـِيَِ   4َريَْل

َ
ًٍّ َرَدْدَُةهُ أ ٔا  5ُث ٍِيُز ٔا وََغ ُِز ٌَ ََ آ ِيز إاِلٍّ اذلٍّ

ةِتَةِت ـَ  ٍُِٔن الصٍّ ٍْ ْجٌص َدْيُ َم
َ
ًْ أ ُٓ َِ  6يَ ثَُم َبْػُس ثِزةدّلِي ة يَُسّشِ ٍَ ُ  7َذ ىَزحَْط اَّللٍّ

َ
ًِ خ ْخَس

َ
 ثِزأ

  ٍَِ   [.ٖ –ُ]التْب: ىجس8اْتَةنِ
اإلنسػاف بعػد أف جعػل ُب أحسػػن تقػومي إف آمػن كعمػػل  كقػد أقسػم بػذل  علػػى أفَّ  
ػػأسػػفل سػػافلْب، فتضػػمَّ  كػػاف ُب  إالك  ا كػػاف لػػو أجػػر غػػّب ٩بنػػوف،صػػا٢بن  ورة بيػػاف مػػا نت السُّ

   .سل بع  بو ىؤالء الرُّ 
 [.ِىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] كردت فيو الٍبج. أمَّا عدد اآليات 

ػػػػػا: ] [ ٔ[. كىػػػػػي علػػػػػى النَّظػػػػػو التَّػػػػػإب: ]االنفطػػػػػار:ِأمَّػػػػػا عػػػػػدد التَّكػػػػػرار فهػػػػػو أيضن
 [.ٔ]االنشقاؽ:

 
 
 
ػبغانػاضططظؼ:ػػ- ٔ

  ، كذكػر العبلمػة ٧بمػد الطَّػاىر بػن عاشػورىجسكُْو حمسكقد جاء النّْداء مسػبوقنا بػػ: 
 بوجػو اسالنَّػ إٔب إببلغػو يػراد كػبلـ وبأنَّػ القػوؿ بعػد ٗبػا اـلبلىتمػ؛ ىجسكُْو حمس بػػ:  افتتاحهاأفَّ "
، بإببلغػػو مػػأمور كلػػو القػػرآف فػػإف كإالَّ  ،غػػويبلّْ  بقػػوؿ مرسػػل وأنَّػػ علػػى فيػػو منصػػوص خػػاص
كُْو يَة حمس: منها سؤاؿ عن جواب غّب ُب بالقوؿ باألمر مفتتظة القرآف ُب نظائر اآلية ك٥بذه
ة  َٓ حَّ
َ
ةُدوا إِْن زَخَ اذليخ َْ  ََ ِ ْوحِلَةُء َّلِلٍّ

َ
ًْ أ ٍُُّس

َ
ًْ خ ُذ  .[ٔا١بمعة:] ىجسٍْ

ػػػػ وَِحَ   كُززززْو حمس: سػػػػور (ٟبػػػػس) بػػػػالقوؿ بػػػػاألمر ا٤بفتتظػػػػة وركالسُّ
ُ
 سػػػػورة [:ُا١بػػػػػن:] ىجسأ

 لقػػػوؿ ذتػػػافكا٤بعوّْ ، يبلّْغػػػو لقػػػوؿ األكؿ بلثفػػػالثَّ ، ذتػػػافكا٤بعوّْ ، اإلخػػػبلص كسػػػورة، الكػػػافركف

ة اىَْنـُِصونَ  ..حمس الحادي والعشرون:  َٓ حَّ
َ
 [:ُالكافركف:] ىجسيَة خ
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 إقبػػػػاؿ يسػػػػتدعي داءالنّْػػػػ ألفَّ  ؛ببلغهػػػػمإلً  داءبالنّْػػػػ خطػػػػأّم كابتػػػػدئ .نفسػػػػو لتعويػػػػذ يقولػػػػو
 .(ُ)عليهم سيلقى ما على أذىاهنم

م قد  ػ ؛الكافرين بوصف نودكاكا٢باصل أهنَّ  داءالنّْػ ىػذا ُب كألفَّ  ؛كػذل  كػانوا مألهنَّ
ػػم ليسػوا علػػى شػيءو، كٙبريضنػػا ٥بػم حػػٌبَّ ٱبرجػوا مػػن ّٔػػم اكاسػتخفافن ٥بػػم،  اٙبقػّبن  ، كلبيػاف أهنَّ

ػػػػػػػا اإليػػػػػػػذاف بأنَّػػػػػػػو )أم: مبلّْػػػػػػػغ ا٣بطػػػػػػػاب ظلمػػػػػػػات الكفػػػػػػػر إٔب نػػػػػػػ ور اإلٲبػػػػػػػاف. كفيػػػػػػػو أيضن
 ال ٱبشػػاىم فقػػد نػػاداىم ٗبػػا يكرىػػوف مػػن الوصػػف، كٗبػػا يثػػّبي غضػػبهم، كمػػا )

 عصمو منهم ككفاه أذاىم.  الذم ذاؾ إالَّ ثقةن باهلل 
زززة حمس: التَّظػػرمي( سػػػورة) ُب اهلل  قػػػاؿ "ٓب: كىنػػا قػػػد يػػػرد سػػؤاؿ َٓ حَّ

َ
 ََ اذليزززيَزززة خ

 ؟الفاعػػػل باسػػػم كذكػػػره، ىجسكُزززْو حمس :ذكػػػر كىهنػػػا، (قػػػل) يػػػذكر كٓب ،[ٕظػػػرمي:التَّ ] ىجسواَزَفزززصُ 
 يكػػػػوف ال ةكٜبَّػػػ ،القيامػػػة يػػػـو ٥بػػػػم تقػػػاؿ إ٭بػػػا التَّظػػػرمي( سػػػػورة) ُب ا٤بػػػذكورة اآليػػػة: كا١بػػػواب

 ال مطيعػػْبى  يكونػػوف الوقػت ذلػػ  كُب، الواسػطة فػػأزاؿ ،إلػيهم رسػػوال  سػوؿالرَّ 
 ككػػػاف، بػػػالكفر موصػػػوفْب كػػػانوا فهػػػم ىهنػػػا اكأمَّػػػ، اضػػػيا٤ب بلفػػػَ ذكػػػره فلػػػذل ، كػػػافرين
ة يَة كُْو حمس :قاؿ جـر فبل، إليهم رسوال  سوؿالرَّ  َٓ حَّ

َ
 .(ِ)"ىجساىَْنـُِصونَ  خ
  قولػو" :، قػاؿا٣بطػاب القػرآينكىنا أيضا مسألة مهمَّةه تتعلَّق ّٔذه الصّْيغة مػن 

زة يَزة كُْو حمس: ىهنػا َٓ حَّ
َ
 أف ٯبػوز ال: ا١بػواب الػبعض؟ مػع أك الكػلّْ  مػع خطػاب ىجساىَْنـِزُصونَ  خ

ة َتْػُجُسونَ حمس : قولو يكوف ٌَ ْخُجُس 
َ
 ارالكفَّػ ُب ألفَّ  ؛الكػلّْ  مػع اخطابنػ[..ِلكػافركف:]ا ىجسال أ

زة َتْػُجزُسونَ حمس :٥بػم يقوؿ أف ٯبوز فبل صارلكالنَّ  كاليهود  اهللى  يعبدي  من ٌَ ْخُجُس 
َ
 ،ىجسال أ

جْ حمس : قولػو يكوف أف اأيضن  ٯبوز كال
َ
ْخُجسُ َوال خ

َ
ة أ ٌَ ًْ شَلثُِسوَن   اخطابنػ [ٓ-ّالكػافركف:] ىجسُذ

: قػاؿيي  أف كجػب فػإذف ، اهلل يعبػدي  ٕبيػ  كصػار آمػن مػن ارالكفَّػ ُب  ألفَّ  ؛الكلّْ  مع

                                                

 (.ُّٓ/ َّ( انظر: التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
 .(َّّ/ِّ( تفسّب الرَّازم )ِ)
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زة يَةحمس : قولػو إفَّ  َٓ حَّ
َ
 نالػذي كىػم ،٨بصوصػْبى  أقػواـو  مػع مشػافهةو  خطػابي  ىجساىَْنـِزُصونَ  خ

   .(ُ)ةسن آ٥بتنا  كتعبد سنة إ٥ب  نعبد: قالوا
 وأنَّػػ علػػى ٞبلنػػا كلػػو، خصػػيصالتَّ  دخػػل العمػػـو علػػى ا٣بطػػاب ٞبلنػػا لػػو اأنَّػػ كا٢باصػػل

 .أكٔب احململ ىذا على اآلية ٞبل فكاف، ذل  يلزمنا ٓب مشافهةو  خطابي 
 

 إجطالػطاػغدتغادػططاػوضؽػاضطظاَدى: - ٕ
 ٗبػػا العنايػػة ظهػػارإلً ا١بمػػع بػػْب األمػػًر كالنّْػػداء يػػدؿُّ علػػى أٮبيَّػػة مػػا سػػيلقى إلػػيهم؛ ك   أ.
، فهػػػػػو أمػػػػػر مهػػػػمّّ؛ ألنَّػػػػػو أمػػػػػر عقػػػػػدم يقتضػػػػي التَّبليػػػػػغ مػػػػػن ا٤ببلّْػػػػػغ، كيقتضػػػػػي القػػػػػوؿ بعػػػػد

 االستجابة من ا٤بخاطىبْب.
ة يَةحمس لقد سػػبق أفَّ ا٣بطػاب بنظػو:  ب. َٓ حَّ

َ
ة يَةحمس ،ىجسَزَفُصوا ََ اذلي خ َٓ حَّ

َ
 ىجساىَْنـِزُصونَ  خ

 . ا٤بوضعْب ىذين غّب ُب القرآف ُب قعي ٓب، ك اإلىانة نولتضمُّ ىو من )خطاب الذَّـ(؛ 
حيػ  ينفػع ا٤بكلَّفػْب االسػتجابة للرَّسػوؿ  ىجسكُزْو حمسجاء ا٣بطاب ىنا مسبوقنا بػػ:   ج.
ززة حمسكُب اآلخػرة يػـو ا١بػػزاء ينقطػع التَّكليػف فيقػاؿ ٥بػػم:  ،ا٤ببلّْػغ  َٓ حَّ

َ
ََ اذليززيَززة خ

ة نُ  ٌَ ة َُتَْضْوَن  ٍَ ئُنَ َزَفُصوا ال َتْػَذِشُروا احْلََْٔم إِجٍّ ٍَ ًْ َتْػ  [.ٕظرمي:التَّ ] ىجسُِْذ
 [.ُكردت فيو ىذه الصّْيغة من النّْداء فهو: ] الٍبأمَّا عدد اآليات   د.

 [.ُ[. كىي: ]الكافركف:ُأمَّا عدد التَّكرار فهو أيضنا: ]
 

                               
          

  

                                                

القرطيب  (،ُّْٕ/َُ) البن أيب حاًب ،(، تفسّب القرآف العظيمِٔٔ/ِْانظر: تفسّب الطَّربم ) (ُ)
ر ا٤بنثور ) (،ُّّ/ِّالرازم ) (،ِِٖ/َِ) (، فتح َِٕ –َِٔ/ٗ(، تفسّب أيب السُّعود )ْٓٔ/ٖالدُّ

(، تذكرة األريب ُب تفسّب الغريب ُّٕ/ٓ(، البغوم )ُِّٕ/ِلواحدم )الوجيز، ل(، َٖٓ/ ٓالقدير )
(ُ/َُّ). 
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   ظداءػاضجظس:  أوًضا:
عػػن  (ا١بػػنسُب )ا٤بغػػرب(: ") بيػػاف مصػػطلح: )ا١بػػنس(.. جػػاء كال بػػدَّ ُب البدايػػة ُب

ػػػ : يقػػػاؿ(، وعالنَّػػػ)مػػػن  كىػػػو أعػػػمُّ  ،(أجنػػػاس) :كا١بمػػػع شػػػيء، رب مػػػن كػػػلّْ غػػػة الضَّػػػاللُّ  ةً أئمَّ
كإف كػػػاف جنسػػػا (، حيػػػواف) مػػػن قولنػػػا: و أخػػػصُّ ألنَّػػػ (؛اإلنسػػػاف نػػػوع)ك(، ا٢بيػػػواف جػػػنس)
 .(ُ).."سبة إٔب ما ٙبتوبالنّْ 

 ،يءضرب من الشَّ  كىو كلُّ  ،وعمن النَّ  أعمُّ  -بالكسر–ا١بنس ف أقوؿ: كعلى ذل 
 . كعلى ذل  فإنَّو ينظر إٔب )اإلنساف( مثبل من منظورين: بل جنس من البهائمفاإل

 : بالنّْسبة ٤با فوقو فهو نوع. األوَّل
 : بالنّْسبة ٤با ٙبتو فهو جنس، فيكوف النَّوع الػذَّكر كاألنثػى. كىػو جػنسه قريػبالثَّاني

 مػن أعػمُّ  كىػو، شػيء كػلّْ  مػن ربالضَّػ :غػة( لا١بًػٍنسفبل جػنس ٙبتػو، كإ٭بػا ٙبتػو النَّػوع. ك)
كعلػػى ذلػػ  فػػا١بنس ثبلثػػة أقسػػاـ: جػػنس قريػػب، كىػػو مػػا ال جػػنس ٙبتػػو، كإ٭بػػا  .(ِ)وعالنَّػػ

ٙبتػػػو األنػػػواع كاإلنسػػػاف كالفػػػرس ك٫بوٮبػػػا أك جػػػنس بعيػػػد، كىػػػو مػػػا ال جػػػنس فوقػػػو، كٙبتػػػو 
 -يس فوقػػػو جػػػنس، كٙبتػػو أجنػػػاس، كىػػػي ا١بسػػػم كالنَّػػػامي كا٢بيػػػواففلػػػ-األجنػػاس كػػػا١بوىر

                                                

 (. ُْٔ/ُ( ا٤بغرب، مادَّة: )جنس( )ُ)
(، ٨بتار الصّْظاح ّْ/ٔ(، لساف العرب )ُٓٗ/ّ( انظر: مادَّة: )ا١بنس( ُب كل  من )الصّْظاح( )ِ)

(، ا٤بغرب ِٔٓ(، التَّوقيف على مهمات التَّعاريف )ص:ُُُ/ُنّب )(، ا٤بصباح ا٤بُُٗ)ص:
(ُ/ُْٔ .) 

 

 :ػاضططضبػاضحاديػرذرػػػػػػػػػػػػػػػ
 اضظداءػطنػحغثػاضططومػواضخصوصػػػ
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ػػػط، كىػػػو مػػػا فوقػػػو جػػػنس كٙبتػػػو جػػػنس كا١بسػػػم فػػػإفَّ فوقػػػو ا١بػػػوىر، كٙبتػػػو  كجػػػنس متوسّْ
 ا٢بيواف.   
 ؟ىػو مػا جػواب ُب با٢بقيقػة ٨بتلفػْبى  كثػّبينى  علػى مىقيػوؿ كلّْيّّ  ىو( ا٤بنطقيْب) كعند

 .(ُ)كفرس كإنساف ا٢بقائق ٨بتلفة ةكثّب  أنواعو  على يصدؽ فهو (حيواف): مثل
تصػلح أف تكػوف خطابنػا  الػٍبكبناءن على ما سبق من التَّعريف فإينّْ أستعرض اآليات 

ة ا حمس :للجنس. فقػد جػاء ُب تفسػّب قػوؿ اهلل  َٓ حَّ
َ
 [ٔ:االنشػقاؽ] ىجسنَْعةُن إٍُِّزَم َادِ ٌ يَة خ

َنززحمس :. كجػػاء ُب تفسػػّب قولػػو (ِ)(ا١بػػنس خطػػابأنَّػػو ) َْ َغَجززقٍ ُُبٍّ َغَجًلززىَََتْ  ىجسة َخزز
َنُُبٍّ حمس  :[ُٗ:االنشقاؽ]  : قولػو ُب داءالنَّػ ألفَّ  (؛ا١بػنس خطاب) على -مّْ بالضَّ - ىجسىَََتْ

ة ا حمس َٓ حَّ
َ
زة اجلٍّزةُس حمس: ٫بػو ،للجػنس ىجسنَْعةُن إٍُِّزَم َادِ ٌ يَة خ َٓ حَّ

َ
ا٤بػراد  فػإفَّ  [؛ُِ:البقػرة] ىجسيَزة خ

 ،ف ٓب يػػػدخل ٙبػػػت ىػػػذا ا٣بطػػػابغػػػّب ا٤بكلَّػػػ أفَّ فمعلػػػـو  كإال ،فػػػرد كػػػلَّ  اس الجػػػنس النَّػػػ
 .  (ّ)-كما سبق- (ةمكَّ )ب ُب خطاب أىل كىذا يغلَّ 
ة اجلٍّةُس حمسػ: ُب ا٣بطاب ب يب وف دخوؿ النَّ األصوليُّ  حى كرجَّ  َٓ حَّ

َ
 . (ْ)ىجسيَة خ

                                                

(، شرح السُّلم ا٤بنورؽ للملوم ٕباشية ُّٗ(، انظر: التَّعريفات )ص:َْٗ/ُ( انظر: شرح تنقيح الفصوؿ )ُ)
تسهيلي ا٤بنطق، (، ُٕ-ُٓ)ص: السُّلَّمشرح الشَّيخ دركيش القويسِب على (، ٖٔالصبَّاف )ص:

(، كينظر: ّٕ-ِٕ(، ا٢بدكد األنيقة )ص:ِٔٓ(، التَّعاريف، للمناكم )ص:ْٕخشاين )ص:للبد
 (.َُ-ٗ)ص: تلخيص منطق أرسطو، البن رشد، )كتاب قاطيغورياس(، آّلد الثاين

، (َُِ/ُّ) (ٖٗ – ٕٗ /ُّ(، تفسّب الرَّازم )ِٗٔ/ٕ(، البظر ا٤بديد )ّْٕ/َُ( انظر: البظر احمليط )ِ)
(، ُِِ/َّ(، التَّظرير كالتَّنوير )َٖ/َّ(، ركح ا٤بعاين )ُِٕ/ُٗ(، القرطيب )ْٖٔ/ٔغرائب القرآف )
(، ْٔٓ/ٓ) احملرر الوجيز، (ِّٔ/ْالكشاؼ ) (،ِٖٕ /َُ، ابن عادؿ )(ْٖٔ/ٖأضواء البياف )
 (.ْْٔ/ِ(، تفسّب ابن جزم )ُٗٔ/ّ) تفسّب النسفي

 ( سبق بياف ذل  ُب ا٣بطاب ا٤بكيّْ كا٣بطاب ا٤بدين.ّ)
ُب عمومو عندنا، كعند أكثر العلماء، خبلفنا لطائفة من  يدخل الرَّسوؿ  : ( قاؿ اآلمدمْ)

ة اجلٍّةُس حمس: (، كُب )احملصوؿ(: "قولو ِْٗ–ِِٗ/ِالفقهاء كا٤بتكلّْمْب. اإلحكاـ ) َٓ حَّ
َ
يَة حمس، كىجسيَة خ

ٔا ُِ ٌَ ََ آ ة اذلي َٓ حَّ
َ
 ألفَّ منصب الرَّسوؿ عاّّ ُب حقّْهما، كمنهم من خصَّصو باألمَّة، قاؿ:  ىجسخ

فيو. كقاؿ  يقتضي إفراده بالذّْكر، كىو باطل؛ ألفَّ اللَّفَ عاّّ كال مانع من دخوؿ الرَّسوؿ 
 =بتبليغو كلكن كرد مطلقنا فالرَّسوؿ كلُّ خطاب ٓب يصدَّر بأمر الرَّسوؿ   : الصَّّبُبُّ 
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ززة اجلٍّززةُس حمسكُب القػػرآف سػػورتاف أك٥بمػػا:  َٓ حَّ
َ
كىػػي  ؿ،صػػف األكَّ ُب النّْ إحػػداٮبا  ىجسيَززة خ

ػػػ سػػػورة )اين منػػػو كىػػػي صػػػف الثَّػػػانيػػػة ُب النّْ كالثَّ  (،سػػػاءسػػػورة النّْ )كىػػػي  ابعػػػة منػػػو،ة الرَّ ور السُّ
ل ىػػذا فتأمَّػػ..انيػػة تشػػتمل علػػى شػػرح ا٤بعػػادكالثَّ  ،كاألكٔب تشػػتمل علػػى شػػرح ا٤ببػػدأ (.ا٢بػػجّْ 
 .     (ُ)"تيب ما أكقعو ُب الببلغةالَبَّ 

 مػػن دكف الفضػػبلء بػػو رادكيػػ يػػذكر قػػد اسكالنَّػػُب )ا٤بفػػردات(: "  اغػػبقػػاؿ الرَّ 
 ،كركالػػػذّْ  العقػػػل كجػػػود كىػػػو، ةاإلنسػػػانيَّ  معػػػُب اعتػػػرب إذا كذلػػػ ، زا٘بػػػوُّ  اسالنَّػػػ اسػػػم يتناكلػػػو
 ال بػػو ا٤بخػػتصُّ  فعلػػو عػػدـ شػػيءو  كػػلَّ  فػػإفَّ ، بػػو ةا٤بختصَّػػ كا٤بعػػاين ا٢بميػػدة األخػػبلؽ كسػػائر
ػػػػ كاليػػػػد ،ا٠بػػػػو يسػػػػتظقُّ  يكػػػػاد  عليهػػػػا اليػػػػد طبلؽفػػػػإ ّٔػػػػا ا٣بػػػػاصَّ  فعلهػػػػا عػػػػدمت إذا افإهنَّ

ََ اجلٍّزةُس حمس : فقولػو. كرجلػو ريرالسَّ  يد على كإطبلقها ٌَ ة آ ٍَ ٔا َن ُِ ٌِ : أم [،ُّ:البقػرة] ىجسآ
، ا٤بعػُب قصػد بػل اكاحػدن  اعيننػ باإلنساف يقصد كٓب، ةاإلنسانيَّ  معُب فيو كجد من يفعل كما
ْم ََيُْعزُسونَ حمس : قولو ككذا

َ
 ةاإلنسػانيَّ  معػُب وفيػ كجػد مػن: أم [،ْٓ:النسػاء] ىجساجلٍّزةَس  أ

 ىػػذا كعلػػى ىػػو كمػػا وعالنُّػػ بػػو قصػػد كرٗبػػا" : الرَّاغػػب قػػاؿ. ك (ِ)"كػػاف إنسػػاف: أم
ْم ََيُْعُسوَن اجلٍّزةَس حمس : قولػو

َ
 يبالنَّػ ىػو اسبالنَّػ ا٤بػراد إفَّ  :اآليػة ُب قيػل[. ْٓ:النسػاء] ىجسأ
. العرب: كقيل"(ّ) . 

                                                                                                                                 

=  ٨باطب بو كغّبه، ككلُّ ما كاف مصدَّرنا بأمر الرَّسوؿ  بتبليغو فذل  ال
ة اجلٍّةُس حمس :يتناكلو كقولو  َٓ حَّ

َ
(. كُب )اللُّمع(: ََِ-ُٗٗ/ّاحملصوؿ ) [.ُٖٓ]األعراؼ: ىجسكُْو يَة خ

ة حمس :ٖبطاب خاص  ٓب يدخل معو غّبه إال بدليل كقولو   "إذا خوطب النَّيبُّ  َٓ حَّ
َ
يَة خ

ُِو  ٌّ ضٍّ ٍُ ْ ًِ اليٍّيَْو إاِلٍّ كَيِياًل  1ال (، القواعد َّ/ُ(. انظر: ا٤بسودة )ِِ/ُ) ". اللمع[ِ-ُ]ا٤بزمل: ىجس2كُ
(، التقرير ُُِ/ُ( قواطع األدلة )ِِْ، ُِْ، ِّٖ/ُ(، ا٤بستصفى )َِٕ/ُكالفوائد األصولية )

 (.ُّٕ/ُ(، الفصوؿ ُب األصوؿ )ِٖٖ/ُكالتظبّب )
 (. ِِٕ–ِِٔ/ِ( الربىاف ُب علـو القرآف )ُ)
 (. ِِٕ/ِ(، الربىاف ُب علـو القرآف )ِٖٗمادَّة: )نوس( )ص:( مفردات القرآف الكرمي، للرَّاغب، ِ)
تفسّب أيب  (،ِٔ–ٕٓ/ٓ(، ركح ا٤بعاين )ٕٔٓ -ٔٔٓ/ِ(، الدر ا٤بنثور )ْٕٔ/ٖانظر: تفسّب الطربم ) (ّ)

(، زاد ا٤بسّب ٕٗ/ِالبيضاكم ) (،ٖٔ /ِ(، احملرر الوجيز )ْٔٗ/ُالنكت كالعيوف )(، َُٗ/ِ) السعود
 =(،ُُٕ/ّأحكاـ القرآف، للجصَّاص ) (،ّّٔ/ِابن كثّب )(، ُٓٓ/ْ)(، ّْٔ/ِ(، )ُِْ/ِ)
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ّّ  ىنػػا اسالنَّػػكا٢باصػػل أفَّ   ُب كمػػا ، النَّػػيب كىػػو، ا٣بصػػوص بػػو أريػػد عػػا
ًُ  كَةَل  اذليَحمس : قولو ُٓ َ ْ  كَسْ  اجلةس إِنٍّ  اجلةس ل ٔا ًْ  ََجَُػ  .[ُّٕ:عمراف آؿ] ىجسىَُس

ّّ  األكٔب اسفالنَّػػػػػ  مسػػػػػػعود بػػػػػن نعػػػػػػيم) كىػػػػػو ،كاحػػػػػد رجػػػػػػل خصػػػػػوص بػػػػػو أريػػػػػػد عػػػػػا
 (.األشجعي

 كيتبْبَّ ٩با سبق:
واع ا٣بطػػػاب )مػػػا ا١بػػػنس يػػػدؿُّ علػػػى عمػػػـو ا٣بطػػػاب، فهػػػو مػػػن أعػػػمّْ أنػػػ نػػػداءأفَّ  أ.

 صىديقنا(، أم: بالنّْسبة ٤با يندرج ٙبتو من أفراد.
 أفَّ غّب ا٤بكلَّف ال يدخل ُب ىذا ا٣بطاب..     ب.
أف غّب ا٤بشػافهْب با٣بطػاب يػدخلوف ُب ا٣بطػاب باإلٝبػاع، لكػن ىػل يػدخلوف   ج.

 قوالف تقدـ بياف الراجح منهما.بطريق ا٢بقيقة أـ آّاز؟ 
 

 ع:ظداءػاضظو ثاظًغا:
أمَّػػا مػػن حيػػ  ذكػػر ىػػذا اللُّػػوف مػػن ا٣بطػػاب، فقػػد جػػاء عقػػب )خطػػاب ا١بػػنس(؛ 

  ألنَّو أخصُّ منو.
 من نفالصَّ ": (وعالنَّ كأمَّا ما يتعلَّق بالتَّعريف فقد جاء ُب )ا٤بعجم الوسيط( أفَّ )

 (. كىٍجة أمّْ : أم ؟ىيوى  نػىٍوعو  أمّْ  على أٍدرًم ما) :كيقاؿ، (ُ)شيءو  كلّْ 

                                                                                                                                 

(، ِٔٓ/ُ، البغوم )(َّْ/ٗ(، أضواء البياف )ِِٕ/ِ(، الربىاف ُب علـو القرآف )ّْ/ِاإلتقاف )=
 (. َُّ/ُالسراج ا٤بنّب )

ظاح (، ٨بتار الصّْ ّْ/ٔ(، لساف العرب )ُٓٗ/ّ( انظر: مادَّة: )ا١بنس( ُب كلو من )الصّْظاح( )ُ)
(، ا٤بغرب ِٔٓ(، التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريف )ص:ُُُ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ُُٗ)ص:
(، كمادَّة: )صنف( ُب )مقاييس اللغة( ْٔٗ/ِ(. كمادَّة: )النَّوع( ُب )ا٤بعجم الوسيط( )ُْٔ/ُ)
(ّ/ُّّ.) 
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 ُب متفقػػػػػْب كثػػػػّبين علػػػػػى أك كاحػػػػد علػػػػػى مىقيػػػػوؿ كيلّْػػػػػيّّ  (:ا٤بناطقػػػػة اصػػػػطبلح) كُب
 ا٢بقػائق، فقػةمتَّ  كثػّبة أفػراد علػى يصػدؽ فهػو (،إنسػاف): مثػل؟ ىو ما جواب ُب ا٢بقائق
 . (ُ)كعمرك كزيد

 مشػَبؾ ٭بػوذج أفرادىػا ُب يتمثل ا١بنس من أقلُّ  ةتصنيفيَّ  كحدةه  (:األحياء علم) كُب
. كبنػػاءن علػػى مػػا سػػبق مػػن تعريػػف )ا١بػػنس( كتعريػػف (ِ)"أنػػواع ٝبػػع: ،كراثػػي ثابػػت ٧بػػدكد

 تصلحي أف تكوف خطابنا للنَّوع. الٍب)النَّوع( فإينّْ أستعرضي اآليات 
ًُ حمس :فقد جاء ُب )نظم الدُّرر( ُب تفسّب قوؿ اهلل  ٔا َربٍُّسز ة اجلٍّةُس اتٍُّلز َٓ حَّ

َ
يَة خ

َْ َجْفٍط َواِخَسةٍ وََريََق  اذلي ٌِ  ًْ زة رَِجزةال َنسِزيً َريََلُس ٍَ ُٓ ٌِِْ ة َوبَرٍّ  َٓ ة َزوَْج َٓ  ىجسا َونَِعزةءً ٌِِْ
 [.ُ]النساء:
 مػػػن ا١بمػػػادات بػػػو خػػػالف ٗبػػػا كالقهػػػر ةالوحدانيَّػػػ علػػػى أدؿَّ  ا٢بيػػػواف خلػػػق كػػػاف ا٤بػػػ"
 ٧بػيص ال ةاضػطراريَّ  أمػور مػن لػو كٗبػا، أجلػو قبػل عنهػا االنفكػاؾ علػى يقػدر ال الػٍب ا٢بياة
 لػو ٗبػا اإلنسػاف اخلقنػ أعجبػو ككػاف، مشيئتو إٔب اىرالظَّ  ُب موكولة ةاختياريَّ  كأمور عنها، لو
 (وعالنَّػ خطػاب) إٔب القػوؿ الفتػا ا٣بػافقْب ٖبلػق عليو دؿَّ  ما على داال قاؿ طق،النُّ  ةقوَّ  من
 كػبل بأف اإيذانن  ،عطفو  غّب من األسباب، عيبل ُب يهمكترقّْ  للخطاب، لهمبتأىُّ  اإيذانن  وكلّْ 
ًْ حمس: لػػو سػػيق مػػا علػػى اللػػةبالدّْ  مسػػتقل قػػبلهم مػػا كخلػػق خلقهػػم مػػن  هػػاأيُّ  :أم ىجسَريََلُسزز
 .(ّ)"غّبه إل٥بية ا٤بدعوف اسالنَّ 

  

                                                

(، تسهيل ا٤بنطق، َٕاف )ص:(، شرح السُّلم ا٤بنورؽ للملوم ٕباشية الصَّبَِّ( انظر: التَّعريفات )ص:ُ)
 (، كينظر: تلخيص منطق أرسطو، البن رشد، )كتاب قاطيغورياس(، آّلد الثَّاينْٔللبدخشاين )ص:

 (.َُ- ٗ)ص:
  (.ِٖٖ/ِِ) (، كانظر: تاج العركسْٔٗ/ِ( بقليل من التَّصرؼ عن )ا٤بعجم الوسيط(: مادَّة: )نوع( )ِ)
 .(ْٓٓ/ٔ) ُٔ( نظم الدُّرّ)
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ػػػػيوطيُّ   كقػػػد مثَّػػػلى ٣بطػػػاب )النَّػػػػوع( الزَّركشػػػيُّ  ُب  ُب )الربىػػػاف(، كالسُّ
 .(ِ) يعقوب بنو :كا٤براد، ىجسيَة ثَِِن إِْساايَو حمس :بقوؿ اهلل  (ُ))اإلتقاف(
ًْ حمس  :تفسّب قولو  )ركح ا٤بعاين( ُب  لوسياألكقاؿ  ٔا َبْػُظُس جُِػ ْْ كَةَل ا
 .    (ّ)("وعالنَّ  خطاب) ةقوَّ  ُب وألنَّ  ؛ا٣بطاب عى ٝبىى " [:ِْ:ألعراؼ]ا ىجسِْلَْػٍض َغُسوٌّ 

 أقوؿ: كٲبكن أف يقاؿ: إفَّ من )خطاب النَّوع( اآليات التَّالية:
ة حمس :قولو  َٓ حَّ

َ
ٔااذلييَة خ ُِ ٌَ  [.َُْالبقرة:] ىجسََ آ

ة حمس َٓ حَّ
َ
ٔا اىِْهَذةَب اذلييَة خ ودُ

ُ
 [.ْٕ:النساء] ىجسََ أ

ة الصَُّظُو حمس َٓ حَّ
َ
 [.٤ُٓبؤمنوف:]ا ىجسيَة خ

ُو حمس ٍْ ة اجلٍّ َٓ حَّ
َ
 [.ُٖالنمل:] ىجسيَة خ

 حمس
ُ
أل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
 [. ّٖ[، ك]القصص:ّٖ، ِّ، ِٗالنمل:] ىجسيَة خ

 [.ِّ، َّاألحزاب:] ىجسيَة نَِعةَء اجلٍِِّبِّ حمس
ة كُْو يَة حمس َٓ حَّ

َ
ةُدوااذليخ َْ  [.ٔا١بمعة:] ىجسََ 

ة حمس َٓ حَّ
َ
 [.ٕالتظرمي:] ىجسََ َزَفُصوااذلييَة خ

ة اىَْنـُِصونَ حمس َٓ حَّ
َ
 [.ُالكافركف:] ىجسكُْو يَة خ

                                                

 (.ٖٖ/ِ(، كانظر: اإلتقاف )ِِٕ/ُِب علـو القرآف )( الربىاف ُ)
( كإ٭با صرَّح بو للطيفة يقوؿ سيقت ُب )النَّوع السَّادس( كىو )علم ا٤ببهمات(. انظر: الربىاف ُب علـو القرآف             ِ)

ما ذكره ُب )علم ا٤ببهمات( ُب كتابو )الربىاف(   (. كيقصد الزَّركشيٖٖ/ِ(، اإلتقاف )ِِٕ/ِ)
ُب )٨باطبة  :و "قد يكوف للشَّخص ا٠باف فيقتصر على أحدٮبا دكف اآلخر لنكتة، فمنو قولو أنَّ 

كٓب يذكركا ُب القرآف إال ّٔذا دكف )يا بُب يعقوب(، كسرَّه أفَّ القـو ٤با  ،يَة ثَِِن إِْساايَو  الكتابيْب(:
ها من غفلتهم، ٠بُّوا باالسم الذم فيو ، كذكّْركا بدين أسبلفهم؛ موعظةن ٥بم؛ كتنبيخوطبوا بعبادة اهلل 

ُب التَّأكيل..، ك٤با ذكر موىبتو إلبراىيم  ، فإفَّ )إسرائيل( اسم مضاؼ إٔب اهلل تذكرة باهلل 
،  :ا موىبة تعقب أخرل، كبشرل عقب  ىجسَحْػُلَٔب حمسكتبشّبه بو قاؿ ككاف أكٔب من )إسرائيل(؛ ألهنَّ

ة بِ حمس :ّٔا بشرل، فقاؿ  َْ َُة ْ َْ َوَراءِ إِْظَدةَق َحْػُلَٔب ـَََِشٍّ كإف كاف اسم  [،ُٕ]ىود: ىجسإِْظَدةَق َوٌِ
عربانيا لكن لفظو موافق للعريبّْ من العقب كالتَّعقيب، فانظر مشاكلة اال٠بْب  )يعقوب( 

 (. ُُٔ-َُٔ/ُللمقامْب فإنَّو من العجائب". بقليل من التصرؼ عن )الربىاف( )
 (. ُِٗ/ٖ( ركح ا٤بعاين )ّ)
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ة ا ِ حمسا٣بطػاب بػػ:  كأما َٓ حَّ
َ
ػابقة ىجسنَْعزةنُ يَة خ قػد يشػكل ذلػ  ف، ك٫بػوه مػن األمثلػة السَّ

)خطػػػاب ا١بػػػنس( أـ مػػػن )خطػػػاب علػػػى ا٤بخاطىػػػب مػػػن أمّْ ا٣بطػػػابْب ىػػػو؟ ىػػػل ىػػػو مػػػن 
 النَّوع(؟ 

 :أعػِب–بياف صبلحيَّة ىذا التَّمثيل لكلو من ا٣بطابىْب بكلكنَّ ذل  اإلشكاؿ يندفعي 
نػػوع،  –ا٢بيػػواف :أعػػِب–كذلػػ  بػػاختبلؼ النَّظػػر، فهػػو بالنّْسػػبة ٤بػػا فوقػػو  –ا١بػػنس كالنَّػػوع

ا ال يتوجَّو ا٣بطاب لو على عمومػو؛ كبالنّْسبة ٤با ٙبتو جنس. كلكنَّا ٤با علمنا أفَّ ما فوقو ٩بَّ 
ألنَّو إ٭با أنزؿ للعاقلْب ا٤بميّْزين قلنا بأنَّو من )خطاب ا١بػنس(، كعلػى ذلػ  ٱبػرَّج قػوؿ مػن 

 قاؿ من ا٤بفسّْرين: إنَّو من )خطاب ا١بنس(.  
كإذا تقرَّر ذل  فإنَّو يقاؿ ُب ىذا ا٣بطاب ما قيل ُب سابقو من كونو يدؿُّ على  

ب، فهو من أعمّْ أنواع ا٣بطاب )ما صىديقنا(، أم: بالنّْسبة ٤با يندرج ٙبتو من عمـو ا٣بطا
 ُب ىذا ا٣بطاب. غّب ا٤بكلَّف ال يدخل أصبلن  أفراد. كلكنَّ 
 

 ظداءػاالثظغن:ػثاضًثا:
 لصاحبيو ُب السّْجن: يوسف  نداءفمن ذل  

مِ حمس
َ
َذَفّصِكَُٔن َرْيٌ أ ٌُ ْربَةٌب 

َ
أ
َ
َِ أ ْج ةرُ  يَة َصةِخَِبِ الّعِ ٍّٓ َٔاِخُس اىَْل ْ ُ ال  [.ّٗيوسف:] ىجساَّللٍّ

ُّ ََخْصً حمس ة ـَحَْعِِق َربٍّ ٍَ َخُسُن
َ
ة أ ٌٍّ
َ
َِ أ ْج ُززُو يَة َصةِخَِبِ الّعِ

ْ
زة اآلَرزُص َذُيْصزيَُت َذَذأ ٌٍّ

َ
ا َوأ

ْمُص 
َ
ِظِّ كُِِضَ األ

ْ
َْ َرأ ٌِ ْيُ   [.ُْوسف:]ي ىجسذِيِّ تَْعَذْفذَِيةنِ  اذلياىػٍّ

ػ

 :ظداءػاضطغنػػرابًطا:
ػػا إٔب فػػرد، كىػػو مػػا يسػػمَّى )ٖبطػػاب العػػْب(. النػػداءمػػن ألػػواف ك  فمػػن  مػػا كػػاف موجَّهن

ٍِّزحَ حمس :ذل  قولػو  َُْخ َوَزوُْجزَم اْْلَ
َ
َْ خ َِس إِّّنِ زيَزة ِخيزحمس [،ّٓ:البقػرة] ىجسيَة آَدُم اْظُس

َٔـِّيَم  َذ جِْع بَِعالمٍ حمس  [،ٓٓ:آؿ عمػراف] ىجسٌُ ْْ نْ حمس [،ْٖ:ىػود] ىجسيَة ُُُٔ  ا
َ
َِةهُ أ ًُ  َوَُةَدْح  104يَة إِثَْصاِْي

ْؤيَة كَْخ الصَّ كٓب يقػع ُب  [.َُ:النمػل] ىجسيَزة ُمزََٔس ال ََّتَزْؿ حمس [،َُٓ-َُْ:الصافات] ىجسكَْس َصسٍّ
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ػػ) :ػداء بػػالقػػرآف الكػػرمي النّْػػ ززة اجلٍّززِِبَّ حمس ػ:بػػل بػػ (ديػػا ٧بمَّ َٓ حَّ
َ
ززة حمسك [،ْٔ:ألنفػػاؿ]ا ىجسيَززة خ َٓ حَّ

َ
يَززة خ

    .(ُ)ا بذل  عن سواه كٚبصيصن جيبلن ا لو كتبتعظيمن   [ُْ:ا٤بائدة] ىجسالصٍُّظُٔل 
زة اجلٍّزِِبَّ ادٍّزِق حمس :ُب )البظر( ُب تفسّب قولػو   كقد قاؿ أبو حيَّاف َٓ حَّ

َ
يَة خ

َِززةـِلِ َ  ٍُ ْ ََ َوال َ َوال دُِػززِع اىَْنـِززصِي ززة حمس : نػػداءه فَّ إ:"[ُ:األحػػزاب] ىجساَّللٍّ َٓ حَّ
َ
يَززة خ

زة الصٍُّظزُٔل حمس ،ىجساجلٍِِّبَّ  َٓ حَّ
َ
، كفضػيلتو وٗبظلّْػ نويػوكالتَّ  كرمػةكالتَّ  شػريفالتَّ  بيلسػ علػى ىػو ىجسيَة خ

يَزة حمس [،ِّ:ىػود] ىجسيَزة ُُزٔ ُ حمس [،ّّ:البقػرة] ىجسيَزة آَدمُ حمس : كقولػو،  با٠بػو غػّبه نداء كجاء
 ًُ آؿ ]  ىجسَِس زيَزة ِخيزحمس [،ِٔ:ص] ىجسيَزة َداُودُ حمس [،ٓٓ:البقػرة] ىجسيَة ُمََٔس حمس [،ٕٔ:ىػود] ىجسإِثَْصاِْي
زٌس حمس :فقػاؿ با٠بػو حصػرَّ ، رسػولو وبأنَّػ عنػو خبػاراإل سبيل على ذكره كحي  [،ٓٓ:عمراف ٍٍّ ُُمَ

 ِ ٌس إاِل رَُظٌٔل حمس [،ِٗ:الفػتح] ىجسرَُظُٔل اَّللٍّ ٍٍّ ة ُُمَ ٌَ  نهمكلقَّػ، رسػولو وأنَّػ علػمأ [ُْْ:آؿ عمػراف] ىجسَو
ىََلْس حمس: داءالنّْػ ُب جػاء كمػا ا٠بو جاء، بذل  اإلعبلـ يقصد ٓب كحي . بذل  وهيسمُّ  أف

ًْ رَُظٌٔل  . اآلم مػن ذل كغّب  [،َّ:الفرقاف] ىجسَوكَةَل الصٍُّظُٔل يَة َرّبِ حمس [،ُِٖ:التوبة] ىجسَجةَءُز
 . منها كاالزدياد عليها ٲبويةبالدَّ  أمر، ّٔا للمتلبس قولبالتَّ  كأمره

 ىػػو: كقيػػل. بػػاألمر أكٔب فغػػّبه، بػػذل  مػػأمورا ىػػو كػػاف كإذا، يبللنَّػػ أمػػره  وأنَّػػ كالظػػاىر
  . (ِ)"توألمَّ  كىو لفظا، لو خطاب

 يتقرَّر ُب ذل : الذمأقوؿ: كا٢باصل أفَّ 
يعسػػري التَّظقيػػق ُب أفَّ كػػلَّ نػػيب  قػػد نػػودم با٠بػػو ُب عهػػده، كُب ذلػػ  تكلُّػػف،  - ُ

 إف قاؿ قائل بذل .
يدؿُّ  الذمبالوصف  القرآف الكرميُب  إفَّ من الرُّسل من ذكرىم اهلل  - ِ

ًْ رَُظُٔل حمس :صاّب حكاية عن  على الرّْسالة، كذل  كما ُب قولو  ُٓ َ َذَلةَل ل
ة َْ ِ وَُظْلَية ِ َُةكََح اَّللٍّ  كلكن من غّب نداء. [،ُّ:الشمس] ىجساَّللٍّ

                                                

 (. ٖٗ–ٖٖ/ِإلتقاف )(  اُ)
 (.َْٓ/ٖ) البظر احمليط (ِ)
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ََ اذليوَ حمس :من غّب نداء، كما ُب قولو  ( كرد ذكر )٧بمَّد - ّ
َْ رَ  ٌِ َٔ اْتَقَّ  ُْ ٍس َو ٍٍّ ة ُُّضَِل لََعَ ُُمَ ٍَ ِ ٔا ث ُِ ٌَ ةِتَةِت َوآ ٔا الصٍّ ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ًْ آ ُٓ َص َخِْ ًْ َزفٍّ ِٓ ِ بّ

 ًْ ُٓ َ ْصيََح ثَةل
َ
ًْ َوأ ِٓ ِ   [.ِ:٧بمد] ىجسَظحِّبَةد
يقع النّْداء أصبلن  ٓب الكرمي القرآفُب   إفَّ ىناؾ الكثّب من األنبياء - ْ

   ). ا ذكر ا٠بهم كما ذكر اسم )٧بمَّدبا٠بهم، كإ٭ب
٭با ىو مقصوره على نداءات كإذا تقرَّر ذل  عيًلمى أفَّ التَّخصيص بالتَّشريف ا٤بذكور إ

، كال يشمل الكتب السَّماكية األخرل -يعنينا ىنا الذمكىو –فظسب  القرآف الكرمي
ا علم ذل   ليل؛ إذ يعسر التَّظقيق ُب أفَّ كلَّ نيب  نودم با٠بو ُب عهده، كإ٭بَّ النتفاء الدَّ

ُ يَة غِ حمس :٫بو قوؿ اهلل  القرآف الكرميمن نداءات  َٔـِّيَم إِذْ كَةَل اَّللٍّ َذ ٌُ حَِس إِّّنِ 
  كما سبق.[، ٓٓ:آؿ عمراف] ىجسَوَراـُِػَم 
 

 إجطالػتػدغمػاضظداءاتػطنػحغثػاضططومػواضخصوص:ػخاطًدا:
 إٔبمن حي  العمـو كا٣بصوص  تقسيمها ٲبكن نداءات نتضمَّ  الكرمي القرآف إفَّ 
 :أقساـ
 ،رساالتو لتبليغ اجتباىم ن٩بَّ  األخيار فْبا٤بصطى  ّٔا  اهلل صَّ خى  نداءات - ُ

ة الصٍُّظُٔل ثَيِّْؼ حمس :كمن ذل   قولو  كا٤براد بو ا٣بصوص: ا٣باصّْ  كىي من نداء َٓ حَّ
َ
يَة خ

َْ َربَِّم  ٌِ ُْضَِل إحَِلَْم 
ُ
ة خ  [.ٕٔ:ا٤بائدة] ىجسٌَ

يَة حمس :يغالصّْ  ىذه بإحدل جاءتمن كجو، كعامَّة من آخر  ةخاصَّ  نداءات - ِ
ة حمس [،َْالبقرة:] ىجسثَِِن إِْساايَو  َٓ حَّ

َ
ٔااذلييَة خ ُِ ٌَ َو اىِْهَذةِب حمس .،.[َُْالبقرة:] ىجسََ آ ْْ

َ
آؿ ] ىجسيَة أ

ة حمس [،ْٔعمراف: َٓ حَّ
َ
ةُدوااذلييَة خ َْ ة حمس [،ٔا١بمعة:] ىجسََ  َٓ حَّ

َ
يَة حمس [،ٕالتظرمي:] ىجسََ َزَفُصوااذلييَة خ

ة اىَْنـُِصونَ  َٓ حَّ
َ
 [. ُالكافركف:] ىجسخ

زززة اجلٍّزززةُس حمس: اليػػػةالتَّ  يغالصّْػػ بإحػػدل كردتأكثػػر عمومنػػػا  نػػداءات - ّ َٓ حَّ
َ
 ىجسيَزززة خ

ة ا ِ حمس ،..[ُِالبقرة:] َٓ حَّ
َ
 .[ِٔألعراؼ:]ا ىجسيَة ثَِِن آَدمَ حمس ،..[ٔاالنفطار:] ىجسنَْعةنُ يَة خ
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: ا٣باصّْ  نداء - ْ يَزة حمس :قولػو كمػن ا٣بػاصّْ ا٤بػراد بػو العمػـو  كا٤براد بػو العمػـو
 َ ة اجلٍِِّبَّ ادٍِّق اَّللٍّ َٓ حَّ

َ
  [.ُ:األحزاب] ىجسخ

ْزَواَجَم الالٍّ حمس :نو قولو كم
َ
َِة لََم أ ْخيَيْ

َ
ة اجلٍِِّبَّ إٍُِّة أ َٓ حَّ

َ
زة يَة خ ٌَ ٍَّ َو ُْ ُجزَٔر

ُ
ِِت آَتيَْخ أ

َِزةِت  َِزةِت َرةلِزَم َوبَ ةدَِم َوبَ ٍٍّ َِةِت َخ َِم َوبَ ٍّ َِةِت َخ ُ َغيَيَْم َوبَ ـَةَء اَّللٍّ
َ
ة أ ٍٍّ َُِم ِم ٍِي َميََهْخ يَ

 ٌَ ةَجْصَن  َْ ْن َرةالدَِم الالِِت 
َ
َراَد اجلٍّزِِبَّ أ

َ
ِ إِْن أ ٍِّزِِبّ ة لِي َٓ َجزْخ َجْفَعز َْ َِزًح إِْن َو ٌِ ةً ُمْؤ

َ
َػَم َواْمزَصأ

 َ ٌِِِ ْؤ ٍُ ْ َْ ُدوِن ال ٌِ ة َرةلَِصًح لََم  َٓ  [.َٓ:األحزاب] ىجسيَْعتَِِْهَد
ا قػاؿ فلمَّ   لو  ا٣بطابً  كاف ابتداءي : "(ُ) الصّبُبُّ  بو بكرو أكقاؿ 

. كىػذه قرينػةه (ِ)"مػا قبلهػا لػو كلغػّبه  لػم أفَّ عي  ىجسًح لَزَم َرةلَِص حمس (:ا٤بوىوبػة)ُب 
.  تدؿُّ على العمـو

ًُ اىجَِّعزةءَ حمس :كمن ذل  قولػو  ة اجلٍِِّبَّ إَِذا َغيٍّْلزُذ َٓ حَّ
َ
افتػتح قػد ف  [، ُ:الطػبلؽ] ىجسيَة خ

 .(ّ)بلؽالطَّ  كا٤براد سائر من ٲبل ي ،  يبّْ بالنَّ  ا٣بطابي 
ْـّ  نداء - ٓ ٔا حمس :قولػو كمػن ذلػ :  صوص:كا٤براد ا٣ب العا زة اجلٍّزةُس اتٍُّلز َٓ حَّ

َ
يَة خ

 ًُ  .ٓب يدخل فيو األطفاؿ كآّانْب [.ُ:النساء] ىجسَربٍُّس
                        

  

                                                

من أئمَّة أصظابنا ا٤بتقدّْمْب أصظاب الوجوه   "أبو بكر الصَّّبُبُّ  :( قاؿ اإلماـ النوكم ُ)
ُب )تاريخ بغداد(   كا٤بصنّْفْب البارعْب، ا٠بو: ٧بمَّد بن عبد اهلل. قاؿ ا٣بطيب البغدادمُّ 

عا٤با لو تصانيف ُب أصوؿ الفقو، ك٠بع ا٢بدي  من أٞبد ا٤بنصور ٍب (: كاف الصَّّبُبُّ فهمنا ْْٗ/ٓ)
الرَّمادم كمن بعده، لكنَّو ٓب يرك كبّب شيء. قاؿ: كتوُبّْى يـو ا٣بميس لثماف بقْب من شهر ربيعو اآلخر سنة 

ؿ (: ىو بغدادمّّ فهم عآب ذكيّّ. كقآَْ/ُِب )األنساب(  )  )ثبلثْب كثبلٜبائة(. قاؿ السَّمعاين
غّبٮبا: كاف إمامنا بارعنا متفنػّْننا، كلو مصنَّفات ُب األصوؿ كغّبه، كلو كجوه كثّبة ُب )ا٤بهذَّب(. كمن 
غرائبو: إٯبابو ا٢بدَّ على من كطىء ُب النّْكاح ببل كٕب  إذا كاف يعتقد، كا١بمهور قالوا: ال حدَّ". هذيب 

 (.ُْٗ-ُّٗ/ِاأل٠باء )
 (.ٖٖ/ِتقاف )(، اإلُِٖ/ِ( انظر: الربىاف )ِ)
 (. ُْٖ/ُٖ( انظر: تفسّب القرطيب )ّ)
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ػ

ػوغتضطن:
 .ا٣بطاب القرآينتوطئة للتَّعريف بالعلم ُب  :أواًل 
 .القرآف الكرميُب  نداء األنبياء   :ثانًيا
ة يَةحمس النداء بصيغة: مقاصد :ثالثًا َٓ حَّ

َ
 .ىجساجلٍِِّبَّ  خ

 .القرآف ُب  يبالنَّ  نداء كٕب ما :رابًعا
 يبللنَّ  داءالنّْ  آياتي  هانتتضمَّ  الٍب ا٤بعاينإٝباؿ ما يستفاد من  :خامًسا
. 
 . إٝباؿ ما يستفاد من نداء الرسل  :سادًسا
 .مرمي(  -نداء من اختلف ُب نبوتو )لقماف : سابًعا
 من ا٤ببلئكة. نداء )مال (  :ثامًنا

 نداء بقية األعبلـ.  :تاسًعا
 نداء ا٤بخلوقات األخرل غّب ا١بمادات.  :عاشًرا

 نداء ا١بمادات. :الحادي عشر
 كبياف ذل  على النَّظو التَّإب:

 
  

 

 ػ:ػاضططضبػاضثاظؽػرذرػػػػػػػػػػػ
 ظداءػاِّرالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

148 
 

 

ػ:ػاضخطابػاضػرآظؽتوطئظػضضتَّطرغفػباضطضمػسؽػػػأوًضا:
 .(ُ)اا مطلقنػاه تعييننػيعػْب مسػمَّ  ىو اسػمه ك  ،خصيّّ كشى  ،كسيأٌب يّّ،جنس :لعلم نوعافا

 فػػإفَّ  -ا٤بعػػارؼ م مػػنلىػػمػػا عػػدا العى -(اإلطػػبلؽ)كبػػذكر  كػػرات،النَّ (: عيػػْبالتَّ )فخػػرج بػػذكر 
اه ما دامت  مسمَّ  إ٭با تعْبَّ ـ مثبلن أال ترل أف ذا األلف كالبلَّ  ،دمقيَّ  ياها تعيْبه تعيينها ٤بسمَّ 

ككػػػذا  ،ااه مػػػا داـ حاضػػػرن  مسػػػمَّ ك٫بػػػو ىػػػذا إ٭بػػػا يعػػػْبّْ  .ْبعيػػػفػػػإذا فارقتػػػو فارقػػػو التَّ  (،أؿ)فيػػػو 
    .(ِ)الباقي

  :اه نوعافكمسمَّ 
 

 :العلم الشَّخصي  األول:
 : ثا رين والمؤنَّ أولو العلم من المزكَّ   - ٔ

، مػػػن ىػػػػذا النَّػػػوع : أعػػػبلـ األنبيػػػاء كالرُّسػػػػل  ا٣بطػػػاب القػػػرآينكمػػػا كرد ُب 
، كأعػبلـ الصَّػظابة كعمػر بػن ا٣بطػاب  -ٌبكمػا سػيأ- كا٤ببلئكة، مثػل: )مالػ ( 

،  كأعبلـ النّْساء كمرمي ابنة عمراف )كمػا -، كأ٠باء الكفَّار مثل: )قاركف
  ، كيشمل )علم األشخاص( االسػم كالكنيػة كاللَّقػب، كمػا قػاؿ ابػن مالػ -سيأٌب

 ُب )األلفيَّة(: 
 .(ّ)***(اا أتى ككنية كلقبن كا٠بن )

  

                                                

 : ( قاؿ ابن مال  ُ)
ي ا٤ب                                 سىمَّى مطلقا***عىلىميوي كجعفر كًخٍرنًقا( )اسم يػيعىْبّْ

أك الغيبة، فاالسم: (. "قولو: )ميطٍلىقا(، أم: ببل قيد التَّكلم أك ا٣بطاب ُّألفيَّة ابن مال ، العىلىم )ص:           
جنس يشمل النَّكرة كا٤بعرفة، ك)يعْبّْ مسمَّاه( أخرج النَّكرة، ك)ببل قيد( أخرج بقيَّة ا٤بعارؼ كا٤بضمر؛ فإنَّو 

 (.ُُٖ/ُشرح ابن عقيل ) ا أك ا٣بطاب كأنت أك الغيبة كهو"يعْبّْ مسمَّاه بقيد التَّكلم كأن
   (.ُِّ –ُِِ/ُ( بتصرُّؼ عن )أكضح ا٤بسال ( )ِ)
 (. ُّ( ألفيَّة ابن مال ، )العىلىم( )ص:ّ)
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أك  لػو أبه مػا كػاف ُب أكَّ : ليس بكنية كال لقب كزيد، كبالكنية ما: كا٤براد باالسم ىنا
أك ككإسػػرائيل، كذم القػػرنْب،  كا٤بسػػػيح  كباللقػػب مػػا أشػػعر ٗبػػدحو  كػػأيب ٥بػػب،أـ  
ـ    .(ُ)اقةكأنف النَّ   ذ

كػػعاد، كٜبػػود، كمػػدين، كأصػػظاب األيكػػة، كسػػبأ، كأصػػظاب  :أعََّّالُم القبائََّّ  - ٕ
، ك٫بو ذل .   الرَّس، كالرُّـك

نيا أعالم البالد واألمكنة - ٖ : كمكَّة، كا٤بدينػة، كيثػرب، كحنػْب، كمصػر، في الد 
 ك٫بو ذل . 

كػػالفردكس، كا١بنَّػػة، كالنَّػػار، كاألعػػراؼ، كالػػربزخ،  :أعََّّالم األمََّّاكن األخرويَََّّّة - ٗ
 كالكوثر، كسدرةي ا٤بنتهى، كا٢بور العْب.

ََََََّّّّّّهل - ٘ ػػػػػػمس، كالقمػػػػػػأعََََََّّّّّّالم الكواكََََََّّّّّّل والن  ََََََّّّّّّوم والش  ػػػػػػعرل، : كالشَّ ر، كالشّْ
 كالشّْهاب.

 .(ِ): كا٥بدىد، كالطَّّب األبابيلأعالم الطيور - ٙ
 كغّب ذل  ٩بَّا سيأٌب بيانو. 

 
 :العلُم ال نسي الثاني:

 اتعييننػ لػيس لكػن اه،٤بسػمَّ  معػْبّْه  ىو بل ا٤بعُب، ُب ا١بنس كاسم ليس ا١بنسي لعلما
 (أسػػػامة ىػػػذا) :تقػػػوؿ أنػػػ ى  كذلػػػ  ا١بنسػػػية، (أؿ) عليػػػو دخلػػػت مػػػا كتعيػػػْب بػػػل ا،مطلقنػػػ
َه  فهػذا بعينػو، اأسػدن  بػو تقصػد ال األسود من اكاحدن  بو تقصد ك٠بّْػي . أسػد لكػلّْ  صػاّب لفػ

)علم جػنس(؛ ألنَّػو موضػوع لكػلّْ فػرد مػن أفػراد ا١بػنس، فػػ )أسػامة( لكػلّْ أسػد، ك)ثػيعىالػة( 
 لكلّْ ثعلب. 

                                                

 (.ُُٗ/ُ( انظر: شرح ابن عقيل  )ُ)
 (.ُُٔ-ُُُ( انظر: الشَّواىد على القواعد من )ص:ِ)
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ي  اسػػمه  كا٢باصػػل أنَّػػو ػػمَّ  يػيعىػػْبّْ  ا٢بيضيػػورًيَّة، أك ا١بًٍنًسػػيَّةً  األىدىاة ًذم ْبتػىٍعيػػ قيػػدو  بغػػّب اه،ميسى
 (أؿٍ )ك ،(الثَّعلىػب ًمػنى  أٍجػرىأي  األىسىػدي ) :قولًػ  زلةً ػٗبنػ فهو (،ثيعالىةى  من أجرأ أسامةي ) :قيلتى  فإذا
 .للجنس علبكالثَّ  األسد ُب

 ُب (أؿٍ )ك (،ميٍقػػًببلن  األسػػدي  ىػػذا) :قىولًػػ  زلىةً نػػػٗب فهػػو (ميٍقػػًببلن  أسػػامىةي  ىػػذا): قلػػت كإذا
ا٢بيضيورً  لًتػىٍعريفً  (األسد)

(ُ). 
 كىو أنواع:

: كإنسػػػػػاف، كبقػػػػػرة، كذئػػػػػب، كحػػػػػوت، كنػػػػػػمل، كنػػػػػػظل، كعنكبػػػػػوت، عيَََََّّّّّانأ  - ٔ
 كجراد، ككفرعوف لكلّْ من مل  )مصر(، ك٫بو ذل . 

 .(ِ)"سبيحكسبظاف للتَّ : "ةأمور معنويَّ  - ٕ
 كينقسم العلم إٔب اسم ككنية كلقب.

 ق التَّمثيل لو، ككذل  الكنية كاللَّقب. أمَّا )االسم( فقد سب
 

 :اضػرآنػاضصرغمسؽػ  ظداءػاِّظبغاءػثاظًغا:
تيػػب  القػػرآف الكػػرميُب  ( كأذكػػر ىنػػا )نػػداء األنبيػػاء مرتَّبػػة علػػى حسػػب الَبَّ

 الزَّمِب:
 
 : نداء آدم - ٔ

 : كىو قسماف
 لو: القسم األكَّؿ: نداء اهلل 

 [.ُُٕطػو:[، ]ّٓ، ّّالبقرة:]
 م الثَّاين: نداءه من إبليس لو:القس

                                                

(، َِٗ(، شذكر الذَّىب )ص:َُّ-َُِ(، كانظر: تعجيل النَّدل )ص:ٕٗ( انظر: قطر النَّدل )ص:ُ)
   (.ُّّ –ُِّ/ُأكضح ا٤بسال  )

 (. ُّّ/ ٤ُبسال  )( انظر: أكضح اِ)
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 [.َُِطػو:]
 
  :نداء نوح  - ٕ

 كىو قسماف:
 لو: القسم األكَّؿ: نداء من اهلل 

 [.ْٖ، ْٔ:ىود]
 القسم الثَّاين: نداء قومو لو:  

 [.ُُٔعراء:الشُّ [، ]ِّىود:]
 
 :نداء هود  - ٖ

 ُب موضع كاحد من قومو:
 [.ّٓىود:]
 
 :نداء صالح   - ٗ

 من قومو:ُب موضعْب 
 [.ِٔىود:[، ]ٕٕألعراؼ:]ا
 
 : نداء إبراهيم  - ٘

 كىو ثبلثة أقساـ: 
 لو: القسم األكَّؿ: نداء اهلل 

 [.َُْافات:الصَّ ] [،ٕٔىود:]
 القسم الثَّاين: نداء جاء على لساف كالده:

 [.ِٔ:[، ]األنبياءْٔمرمي:]
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 : نداء لوط - ٙ

 ُب موضعْب من قومو:
 [.ُٕٔعراء:الشُّ ]  [،ُٖىود:]
 

 : نداء شعيل - ٚ
 ُب ثبلثة مواضع كلُّها من قومو:

 [.ُٗ ،ٕٖىود:] [،ٖٖألعراؼ:]ا
 
 :   نداء يوسف - ٛ

 كىو قسمْب، كيبلحَ حذؼ )يا( النّْداء فيهما: 
 القسم األكَّؿ: نداء من عزيز )مصر(:

    [.ِٗيوسف:]
 القسم الثَّاين: نداء من صاحيب السّْجن:

 [. ْٔيوسف:]
 
 :      موسىنداء  - ٜ

 كىو ستة أقساـ:    
 :القسم األكَّؿ: نداء من اهلل 

 ،[ّٖ، ْٗ ،َْ، ّٔ ،ُٗ ،ُٕ، ُُطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:[، ]ُْْألعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:]ا
 [.َُ ،ٗمل:النَّ [، ]ُّالقصص:[، ]َّالقصص:]

 القسم الثَّاين: نداء من قومو:
 [.ُّٖ، ُّْ، ُُٓألعراؼ:[، ]اِْ، ِِئدة:[، ]ا٤بأُ، ٓٓالبقرة:]

 : نداء من فرعوف:القسم الثَّال 
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   [.ٕٓطػو:[، ]َُُ:]اإلسراء
 القسم الرَّابع : نداء من السَّظرة:

   [.ٓٔطػو:]
 القسم ا٣بامس: نداء من القبطي:

 [ُٗالقصص:]
 القسم السَّادس: نداء من النَّاصح لو )مؤمن من آؿ فرعوف يكتم إٲبانو(:

 [َِالقصص:]
 ا.ن( موضعن ُب )أربعة كعشري كيبلحَ أف ٦بموع نداءات موسى 

 
 :نداء هارون   - ٓٔ

 :ُب موضع كاحد من موسى 
 [ِٗطػو:]
 

 : نداء زكريا - ٔٔ
 كىو ُب موضع كاحد من ا٤ببلئكة: 

 [ٕمرمي:]
 

 : نداء عيسى - ٕٔ
 كىو قسمْب:

 :القسم األكَّؿ: نداء من اهلل 
 [.ُُٔ، َُُا٤بائدة:[، ]ٓٓآؿ عمراف:]

 القسم الثَّاين: نداء من ا٢بواريْب:
 [.ُُِا٤بائدة:]
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 :أو النَّبي  ،نداء الرَّسول   - ٖٔ

 ففي موضعْب: أمَّا )نداءي الرَّسوؿ( 
 [.ٕٔ، ُْا٤بائدة:] 

 [ موضع:ُّففي ] كأمَّا )نداء النَّيب( 
 ،َٓ ،ْٓ  ،ِٖ، ُاألحػػػػػػػػػػػزاب:] [،ّٕوبػػػػػػػػػػػة:التَّ [، ]َٕ  ،ٓٔ، ْٔألنفػػػػػػػػػػػاؿ:]ا
 [.ٗ، ُظرمي:التَّ ] [،ُبلؽ:الطَّ [، ]ُِا٤بمتظنة:[، ]ٗٓ

 إٔب قومو بلفَ: )قل(، كىي على النَّظو التَّإب: كقد جاء )نداء النَّيب( 
 [،ْٗا٢بػػػػػػػػػج:] [،َُٖ، َُْيػػػػػػػػػونس:] [،ُٖٓألعػػػػػػػػػراؼ:[، ]آُّاألنعػػػػػػػػػاـ:]

 [.ُالكافركف:] [،ٔا١بمعة:] [،ّٗمر:الزُّ ]
  [.ٔا٢بجر:على لساف الكافرين ُب ] كقد جاء )نداء النَّيب( 

 [.ُ[، ]ا٤بزَّمل:ُثر:ا٤بدَّ ]: ُب كصفنا ٢بالو كجاء
 

ة يَةحمس بصغعظ:ػاضظداءطػاصدػػػثاضًثا: َٓ حَّ
َ
 :ىجساجلٍِِّبَّ  خ

ة يَةحمس تكرَّر فيها النّْػداء بصػيغة: الٍبكأعرض ىنا للسُّورة   َٓ حَّ
َ
)ٟبػس مػرَّات(،  ىجساجلٍِِّبَّ  خ

ػ افتتػاحكىي )سورة األحزاب(، فإفَّ "  بوصػفو كندائػو، (ُ) يبالنَّػ ٖبطػاب ورةالسُّ
 فيهػا نػودم كقػد . يبالنَّ  بأحواؿ قيتعلَّ  ورةالسُّ  ىذه سوؽ من األىم بأف ذفمؤ 
 بغػّبه قيتعلَّػ كبعضػها بػو اصّّ خ بعضها شريعالتَّ  من ٨بتلفة أغراض افتتاح ُب (اتمرَّ  ٟبس)
 .بو مبلبسة كلو

 . وربّْ  ٫بو رسالتو كاجبات ٙبديد غرض الفتتاح ؛ؿاألكَّ  داءفالنّْ 

                                                

ةحمس :يعِب قولو ( ُ) ًٍ ة َخِهي ًٍ َ َاَن َغيِي َِةـِلَِ  إِنٍّ اَّللٍّ ٍُ ْ ََ َوال َ َوال دُِػِع اىَْنـِصِي ة اجلٍِِّبَّ ادٍِّق اَّللٍّ َٓ حَّ
َ
 ىجسيَة خ

 [.ُ]األحزاب:
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 .مقامو من كاقَبابو أزكجو ٗبقاـ نويوالتَّ  غرض الفتتاح؛ (ُ)اينالثَّ  داءكالنّْ 
 .ةاألمَّ  معاملة ُب رسالتو شؤكف باتتقلُّ  ٙبديد بياف الفتتاح؛ (ِ)ال الثَّ  داءكالنّْ 
 .نسائو مع كسّبتو تزكجو أحكاـ غرض ةطالعى  ُب (ّ)ابعالرَّ  داءكالنّْ 
 .ا٤بؤمنات كمن بيتو ىلأ من ساءالنّْ  آداب تبليغو غرض ُب (ْ)ا٣بامس داءكالنّْ 
 كاجبػػات ٙبديػػد كىػػو ،األغػػراض لبقيػػة األصػػلي الغػػرض بػػو افتػػتح ؿاألكَّ  داءالنّْػػ فهػػذا
 ينالػػػػدّْ  أعػػػػداء عليػػػػو يفسػػػػد أف دكف كجػػػػو أكمػػػػل علػػػػى  ربػػػػو مػػػػراد تأديػػػػة ُب رسػػػػالتو
ة يَةحمس : قولػو ُب الػذم داءالنّْػ نظػّب كىو أعمالو، َٓ حَّ

َ
ة ثَيِّؼْ  الصٍُّظُٔل  خ ُْزضَِل  ٌَ

ُ
َْ  إحَِلْزَم  خ  ٌِز

زة يَةحمس : كقولػو اآلية،[ ٕٔ]ا٤بائدة: ىجسَربَِّم  َٓ حَّ
َ
 ِِف  يَُعزةرُِغٔنَ  ََ اذليز ََيُْضُْزَم  ال الصٍُّظزُٔل  خ

 لػو تشػريف العلػم ا٠بو دكف بوءةالنُّ  بوصف  يبالنَّ  كنداء [.ُْ]ا٤بائدة: ىجساىُْسْفصِ 
 ينػاد ٓب كلػذل  ؛هغػّب  بػو ٱباطػب ما ٗبثل ٱباطب أف عن ٗبقامو لّببأ ؛الوصف ىذا بفضل
ة يَةحمس: بغػّب القرآف ُب َٓ حَّ

َ
زة يَةحمس أك، ىجساجلٍِِّبَّ  خ َٓ حَّ

َ
 ٯبػيء فقػد عنػو اإلخبػار ٖبػبلؼ ىجسالصٍُّظزُٔل  خ

زضِي ال ئَْمَ حمس : كقولػو الوصػف ّٔػذا
ُ  ُُيْ ٔا ََ اذليزوَ  اجلٍّزِِبٍّ  اَّللٍّ ُِز ٌَ َ ُّ  آ َػز  [،ٖ]التظػرمي: ىجسٌَ

جَْفةُل  كُوِ حمس [،َّ]الفرقػاف: ىجسَرّبِ  يَة الصٍُّظُٔل  َوكَةَل حمس
َ
ِ  األ ْوَِل  اجلٍّزِِبَّ حمس [،ُ]األنفػاؿ: ىجسَوالصٍُّظٔلِ  َّلِلٍّ

َ
 أ

 َ ٌِِِ ْؤ ٍُ ْ َْ  ثِةل ٌِ  ًْ ِٓ جُْفِع
َ
ةحمس : كقولو العلم با٠بو كٯبيء ،[ٔ]األحػزاب: ىجسخ سٌ  َانَ  ٌَ ٍٍّ ثَة ُُمَ

َ
 خ

َخسٍ 
َ
َْ  أ ٌِ  ًْ    [.َْ]األحزاب: ىجسرَِجةىُِس

زسٌ حمس : كقولػو سػالةالرّْ ب بعػده ليوصػف العلم إجراء يتعْبَّ  كقد ٍٍّ ِ  رَُظزُٔل  ُُمَ  ىجساَّللٍّ
ةحمس : كقولػو [،ِٗ]الفتح: ٌَ سٌ  َو ٍٍّ  يقصػد مقامػات كتلػ  .[ُْْ]آؿ عمػراف: ىجسرَُظزٌٔل  إال ُُمَ

                                                

زَْواِجَم إِْن ُنُُِْتٍّ دُصِدَْن احمس :يعِب قولو  (ُ)
َ
ة اجلٍِِّبَّ كُْو أل َٓ حَّ

َ
ٍَّ يَة خ ّذِْػُس ٌَ

ُ
ة َذَذَػةىَْ َ أ َٓ جَْية َوزِيجََذ َيةةَ ادلَّ ْتَ

اًخة ََجِيال ٍَّ َسَ َسِّْخُس
ُ
 [.ِٖ]األحزاب: ىجسَوأ

ا َوَُِشيًصاحمس :يعِب قولو  (ِ) ً ََِّشِ ٌُ َِةَك َشةًِْسا َو رَْظيْ
َ
ة اجلٍِِّبَّ إٍُِّة أ َٓ حَّ

َ
 [.ْٓ]األحزاب: ىجسيَة خ

ة اجلٍّ حمس :يعِب قولو ( ّ) َٓ حَّ
َ
زَْواَجَم الالٍِِّت يَة خ

َ
َِة لََم أ ْخيَيْ

َ
ـَةَء آِِبَّ إٍُِّة أ

َ
ة أ ٍٍّ َُِم مِ ٍِي ة َميََهْخ يَ ٌَ ٍَّ َو ُْ ُجَٔر

ُ
َتيَْخ أ

ُ َغيَيَْم   [.َٓ]األحزاب: ىجساَّللٍّ
ْؤٌَِِِ  يُْسجَِ  غَ حمس :يعِب قولو ( ْ) ٍُ ْ َِةدَِم َونَِعةءِ ال زَْواِجَم َوَب

َ
ة اجلٍِِّبَّ كُْو أل َٓ حَّ

َ
ٍَّ يَة خ َْ َجالثِحجِِٓ ٌِ ٍَّ  ىجس...يَيِْٓ

 [.ٗٓ]األحزاب:
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 بػأف ٥بػم تلقْب أك ، اهلل رسوؿ ىو االسم ذل  صاحب بأفَّ  اسالنَّ  تعليم فيها
  .(ُ).."بغّبه يلتبس لئبلَّ  اإلٲباف من أ٠بائو لمعً  فإفَّ  بو، كيدعوه بذل  وهيسمُّ 

 
 :اضػرآنػسؽ  بؽاضظَّػظداءػوضؽػطاػرابًطا:
 (عشر سبعة) ُب -سبق كما- ا٢بكيم القرآف ُب  يبللنَّ  داءالنّْ  جاء
 داءالنّْ  بعد جاء منها مواضع (عشرة) ففي لب،الطَّ  داءالنّْ  بعد غالبها ُب جاء اموضعن 
 : قولو كىي ،األمري 

ة يَةحمس َٓ حَّ
َ
ة ثَيِّؼْ  ُٔل الصٍّظُ  خ ُْضَِل  ٌَ

ُ
َْ  إحَِلَْم  خ  [.ٕٔ:ا٤بائدة] ىجسَربَِّم  ٌِ

ة يَةحمس َٓ حَّ
َ
ٌِِِ َ  َخّصِِض  اجلٍِِّبَّ  خ ْؤ ٍُ ْ  [.ٓٔ:األنفاؿ] ىجساىْلَِذةلِ  لََعَ  ال

ة يَةحمس َٓ حَّ
َ
َْ  كُْو  اجلٍِِّبَّ  خ ٍَ ِ ًْ  ِِف  ل يِْسيُس

َ
ََ  خ ى ٌِ ْسَ

َ
 [.َٕ:األنفاؿ] ىجساأل

ة يَةحمس َٓ حَّ
َ
ةرَ  سِ َجةِْ  اجلٍِِّبَّ  خ َِةـِلِ َ  اىُْهفٍّ ٍُ ْ  [.ّٕ:التوبة] ىجسَوال

ة يَةحمس َٓ حَّ
َ
َ  ادٍّقِ  اجلٍِِّبَّ  خ ََ زاىْهَ  عِ زدُػِ  َوال اَّللٍّ َِةـِلِ َ  ةـِصِي ٍُ ْ َ  إِنٍّ  َوال ًٍ  َانَ  اَّللٍّ ًٍ  ةَغيِي  ىجسةَخِهي

 [.ُ:األحزاب]
ة يَةحمس َٓ حَّ

َ
ْزَواِجَم  كُْو  اجلٍِِّبَّ  خ

َ
جَْية َيةةَ اتَْ  دُصِْدنَ  ُنُُِْتٍّ  إِنْ  أل ة ادلَّ َٓ ٍَّ  َذَذَػةىَْ َ  َوزِيجََذ ّذِْػُس ٌَ

ُ
 أ

 ٍَّ َسِّْخُس
ُ
اخً  َوأ   [.ِٖ:األحزاب] ىجسََجِيال ةَسَ

زة يَةحمس َٓ حَّ
َ
ْزَواِجزَم  كُزْو  اجلٍّزِِبَّ  خ

َ
َِز أل ٌِِِ َ  َونَِعزةءِ  ةدَِم زَوبَ زْؤ ٍُ ْ ٍَّ  يُزْسجِ َ  ال ِٓ زيْ

َْ  َغيَ  ٌِز
 َّ ِٓ ِ   [.ٗٓ:األحزاب] ىجسَجالثِحج

حَّ حمس
َ
ُِو يَة خ ٌّ ضٍّ ٍُ ْ ة ال ًِ اليٍّيَْو إاِلٍّ كَيِياًل  1َٓ  .[ِ-ُ]ا٤بزمل: ىجس2كُ
زُِّص حمس : قاؿ سٍّ ٍُ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
ُِْشْر  1يَة خ

َ
ًْ ـَد  [.ِ – ُ]ا٤بدثر: ىجس2ُر

 : قولو كىو مباشرة، اإمَّ  هي،النَّ  داءالنّْ  عقب جاء موضعْب كُب
ة يَةحمس َٓ حَّ

َ
 [.ُْ]ا٤بائدة: ىجساىُْسْفصِ  ِِف  رُِغٔنَ يَُعة ََ اذلي ََيُْضَُْم  ال الصٍُّظُٔل  خ
ززة يَززةحمس : قولػػو كىػػو ،األمػػر علػػى امعطوفنػػ اكإمَّػػ  َٓ حَّ

َ
َ  ادٍّززقِ  اجلٍّززِِبَّ  خ  دُِػززعِ  َوال اَّللٍّ

 ََ َِةـِلِ َ  اىَْنـِصِي ٍُ ْ َ  إِنٍّ  َوال ًٍ  َانَ  اَّللٍّ ًٍ  ةَغيِي  [.ُ:األحزاب] ىجسةَخِهي
                                                

 (.َِٓ – ِْٗ/ُِالتَّظرير كالتَّنوير )( ُ)
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 قولػػػو ُب كذلػػػ  ،سػػػتفهاـاال  يبللنَّػػػ داءالنّْػػػ بعػػػد جػػػاء كاحػػػد موضػػػع كُب
: ة يَةحمس َٓ حَّ

َ
ًَ  اجلٍِِّبَّ  خ ِ ة ُُتَّصِمُ  ل َخزوٍّ  ٌَ

َ
ُ  أ ْزَواِجزَم  َمصَْطزةَت  دَِْزَذِ   لَزَم  اَّللٍّ

َ
ُ  أ  َدُفزٔرٌ  َواَّللٍّ

 ًٌ  [.ُ:التظرمي] ىجسرَِخي
 (:ٟبسة) فهي ا٣بربي  داءالنّْ  بعد فيها جاء الٍب ا٤بواضع اأمَّ 

ززة يَززةحمس : قولػػو كىػي َٓ حَّ
َ
ُ  َخْعززُجَم  اجلٍّززِِبَّ  خ َِ  اَّللٍّ زز ٌَ َجَػززَم  َو ََ  اتٍّ ٌِِِ َ  ٌِزز ززْؤ ٍُ ْ  ىجسال

 [. ْٔ:األنفاؿ]
ة يَةحمس : ولوػكق َٓ حَّ

َ
َِةكَ  إٍُِّة اجلٍِِّبَّ  خ رَْظيْ

َ
ً  اَشةِْسً  أ ََِّشِ ٌُ  [.ْٓ:األحزاب] ىجساَوَُِشيصً  اَو

ة يَةحمس : ولوػكقػ َٓ حَّ
َ
َِة إٍُِّة اجلٍِِّبَّ  خ ْخيَيْ

َ
ْزَواَجزَم  لََم  أ

َ
ٍَّ  آَتيْزَخ  الزالِِت  أ ُْ ُجزَٔر

ُ
زة أ ٌَ  َو

َُِم  َميََهْخ  ٍِي  [. َٓ:األحزاب] ىجسيَ
ة يَةحمس : كقولػو َٓ حَّ

َ
َِةُت  َجةَءكَ  إَِذا اجلٍِِّبَّ  خ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ََِم  ال نْ  لََعَ  ُحَجةيِْػ

َ
ََ  ال أ ِ  يَُْشِزْك  ثِزةَّللٍّ

  [.ُِ:ا٤بمتظنة] ىجسةَشحْبً 
ة يَةحمس : ولوػكق َٓ حَّ

َ
ًُ  إَِذا اجلٍِِّبَّ  خ ِ  َغيٍّْلُذ ٍَّ  ةءَ زعَ اىجّ ُْ ٍَّ  َذَػيُِّلٔ ِٓ ِ د ٔا ىِػِسٍّ ْخُص

َ
ةَ  َوأ  ىجساىْػِزسٍّ

    [. ُ:الطبلؽ]
 
 

ػآغــاُتػؼاظتتضـطَّػػاضتـؽػػاضططـاظؽػإجطـالػطـاػغدـتغادػطــنػػػػػػخاطًدـا:ػ
 : بؽضضظَّ داءاضظِّ

إٔب  اآليػات ىػذه هانتتضػمَّ  الػٍب ا٤بعاين مسّْ قى نػي  أف ٲبكن السَّابقة اآليات ُب ظرالنَّ  بعد
 :ما يلي
 ىػذه أركػاف ذكر مع قاتا٤بعوّْ  من ،كا٢بذر ّٔا قيتعلَّ  كما سالةالرّْ  بإببلغ األمر - ُ

 .عليها كالبيعة ّٔا ا٤برسل كصفاتً  سالةالرّْ 
 لرسػػػػػػػػػػػػولو  اهلل يػػػػػػػػػػػديكتأ ، اهلل سػػػػػػػػػػػبيل ُب ا١بهػػػػػػػػػػػػاد علػػػػػػػػػػػى ا٢بػػػػػػػػػػػ ُّ  - ِ
،  صديق ٗبوعود اهلل بعض أحكامو، مع التَّ  كبياف،  ّْقة بنصره كتأييػده كالث

 .كا٤بؤمنْب ككفايتو كرعايتو ٥بم  لولرسو 
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   .ا٤بخالفات عن كالبعد ،اعاتالطَّ  بفعل  اهلل تقولب األمر - ّ
 ٚبليػػػة أك معػػػو البقػػػاء بػػػْب كتخيػػػّبىنَّ  سػػػاء،بالنّْ  قػػػةا٤بتعلّْ  حكػػػاـاأل بعػػػض بيػػػاف - ْ
 .بلؽالطَّ  أحكاـ بعض كبياف ساء،النّْ  من لو  اهلل أحلَّ  ما كبياف ،سبيلهنَّ 
 

 : طاػغدتغادػطنػظداءػاضرُّدلإجطالػػ:دادًدا
فهػػو لتبليػػغ ا٣بطػػاب إلػػيهم، كلبيػػاف أىليػػتهم  للرُّسػػل   أمَّػػا نػػداءي اهلل 
قػد اصػطفاىم كاختػارىم  ، كأفَّ اهلل لتػيٍعلم عنػد ا٤بخػاطىبْب مكػانتهملتلقّْي ا٣بطاب، ك 

مػػل كالتَّطبيػػق، كتفعيػػػل مػػن بػػْب ا٣بلػػق للتَّبليػػغ، فكػػانوا أىػػبلن للتَّبليػػغ، كأسػػوةن للخلػػق ُب الع
 ألفاظ ا٣بطاب ُب الواقع.. 

إٔب أقػػػػوامهم فهػػػػو لتبلػػػػيغهم ا٣بطػػػػاب، كبيانػػػػو ٥بػػػػم،  كأمػػػػا نػػػػداء الرُّسػػػػل   
 كإفػادهم مػػا ال يسػػتقلُّوف ٗبعرفتػػو، كقطػػع أعػػذارىم..، كمػػا أفَّ )خطػػاب الرُّسػػل( 

ف ٧بػلَّ نػزاع فيمػا بيػػنهم..، تكػو  الػٍبفيػو التَّشػريع كالتَّنظػيم ٤بػا يعػَبم ا٤بكلَّفػْب مػػن األحػواؿ 
كُب ىػذه التَّشػػريعات تنظػػيم ٤بػػركر اإلنسػػاف كسػػّبه ُب طريػق ا٢بيػػاة، كفيهػػا منػػع الصّْػػداـ بػػْب 
ا٤بكلَّف كغّبه، ٞباية مػن لػو مػن ا٣بطػر أف يصػيبو ىػو، أك يصػيب غػّبه مػن جػرَّاء انطبلقػو 

 من غّب قيود كال حدكد. 
 جػاء بػو الرُّسػل  الػذم اهلل كألفَّ العقل البشرم إذا خبل من اإلٲباف ب

، (ُ)اشتغل تلقائيِّا باإلٲباف بسواه، سيؤمن مثبلن ّٔواه فيتبعو على ٫بوو ّٔيمي  ليس لو ضػابط
سػيؤمن با٤بػػاؿ فيجعلػػو إ٥بػػو ا٤بعبػػود، سػػيؤمن باللَّػذة فيتظلَّػػل مػػن كػػلّْ ضابط..سػػيؤمن بفكػػر 

 تتجاذبو..إٔب غّب ذل .فبلفو أك فبلف من شياطْب اإلنس، كتعصف بو رياح األىواء ك 
ًُ حمس :كالقرآف الكرمي يشّب إٔب ىذا ا٤بعُب حي  يقوؿ اهلل  ُ َربَُّسز ًُ اَّللٍّ ـَزَشىُِس

ةَذا َبْػَس اْتَّقِ  ٍَ ّنٍّ دُْص  إالاْتَقَّ َذ
َ
الُل ـَد أم: ال فػراغ كال ٲبكػن أف  [،ِّيػونس:] ىجسَصـُٔنَ زالظٍّ

  يرتفع النَّقيضاف. 

                                                

ُ لََعَ ِغيْمٍ حمس :( يقوؿ اهلل ُ) ُّ اَّللٍّ َطيٍّ
َ
اهُ َوأ َٔ َْ  ُّ َٓ َ ََش إِل َِ اَّتٍّ ٌَ يَْخ 

َ
ـََصخ
َ
 [.ِّ]ا١باثػية: ىجسأ



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

159 
 

 :  يقوؿ ابن القيّْم 
 افً ػػػػػػػطػيػػػػػػػكالشَّ  سػفالنَّ  برؽّْ  لوػفب      لو قواػػػػػػػخل ذمػػػػػػػػال ؽّْ الرّْ  من ربواػػػػػػػػى       

 افً ػػػػػػرمػػػػػػػػػػػكا٢ب ؿبالذُّ  واػارتض فقد     لنفوسهم ىم اركهػػػػاخت ما رضػت ال  
 .(ُ)الكفرافً  ذا بالرَّ  نهام يسق ٓب    ةػػػػبعوض احػػػػػػػجن نياالدُّ  اكتػػػػػس لو    

ألقػوامهم لكثرهػا؛  كٓب أتعرَّض ىنا لبيػاف كػلّْ صػيغة مػن صػيغ نػداء الرُّسػل 
يػػدؿُّ علػػى كاألصػػوؿ كاحػػدة. ك  كاحػػد ال ٱبتلػػف، كألفَّ ا٥بػػدؼ مػػن بعثػػة الرُّسػػل 
ِ حمس :ذلػ  علػػى سػبيل ا٤بثػػاؿ قولػػو  َْ رَُظززٍٔل إ ٌِزز َِة  رَْظززيْ

َ
ززة أ ٌَ ِ  حِلَُػززةَع بِززإِذْنِ الٍّ َو  ىجساَّللٍّ

ِ حمس [،ْٔ:النسػاء] َْ رَُظٍٔل إ ٌِ َِة  رَْظيْ
َ
ة أ ٌَ ًْ  الٍّ َو ُٓ َ َ ل ٌِِّ حِلَُِّ ِ ْٔ َِة حمس [،ْ:]إبػراىيم ىجسثِيَِعةِن كَ رَْظزيْ

َ
ة أ ٌَ َو

 ِ َْ رَُظٍٔل إ ٌِ َْ َرجْيَِم  ُّ ال إسَِلَ  الٍّ ٌِ ٍُّز
َ
َُزة ـَةْخُجزُسونِ  إالُُزَِٔح إحَِلْزِّ خ

َ
إٔب غػّب  [،ِٓ:]األنبيػاء ىجسخ

 ذل .
 

ــا ــانػػػػػػبًطا:دــ ــػػ)ضػطــ ــؽػظبوتــ ــفػســ ــنػاختضــ ــداءػطــ ػ-ظــ
 :(طرغم

ا، كاألكثػػػػر علػػػػى خبلفػػػػو فهػػػػو نػػػػداء: )لقمػػػػاف( كأمَّػػػػا نػػػػداء مػػػػن قيػػػػل: إنَّػػػػو كػػػػاف نبيِّػػػػ
(ِ). 

 [.ُّ:لقمافكقد جاء النّْداء ُب كصيتو البنو ُب ]
ذكػر الػبعض اإلٝبػاع فقػد   مػرمي فهػو نػداء: داء من اختلػف ُب نبوَّهػا أمَّا ن
    .بيَّةليست ن  مي على كوف مر 
َ اْصزَػَفةِك حمس :ُب تفسػّب قػوؿ اهلل  قيػلفقد  ًُ إِنٍّ اَّللٍّ ٍَالنَِهُح يَة َمْصيَ ْ ِإَوذْ كَةىَِخ ال

 َ ٍِ َ َصِك َواْصَػَفةِك لََعَ نَِعةءِ اىَْػزةل ٍّٓ "كلَّموىػا ًشػفاىنا كرامػةن ٥بػا،  قػاؿ:  [ِْ]آؿ عمػراف: ىجسَوَغ
                                                

 (.َّٖ( مًب القصيدة النُّونية )ص:ُ)
زاد ا٤بسّب (، ُٔٓ/ٔ(، الدر ا٤بنثور )ّّّ/ ٔ(، تفسّب ابن كثّب )ُّٔ/ َِربم )( انظر: تفسّب الطَّ ِ)

، للزجاج (، معاين القرآف كإعرابوَّٕ/ّتفسّب السَّمرقندم )(، ُّٕ/ِ(، تفسّب النسفي )َّْ/ّ)
 (.ّّٕ/ِاإلتقاف ) (،ُٓٗ/ْ)
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، أك إرىاصنػػا لنبػػوًَّة عيسػػى ت معجػػزةن لزكريَّػػا كمػػن أنكػػر الكرامػػة زعػػم أفَّ ذلػػ  كانػػ
فػإفَّ اإلٝبػاع علػى أنَّػو  ؛  ٓب يسػػتنبئ امػرأةن لقولػو: حمس َْ ٌِزز َِة  رَْظززيْ

َ
ززة أ ٌَ َو

 ًْ ِٓ  .(ُ)[ّْ]النظل: ىجسَرجْيَِم إاِل رَِجةال َُُِٔح إحَِلْ
أنَّػو إ٭بػا أرسػل رسػلو  ُب )تفسػّبه(، قػاؿ: "ٱبػربي   ا٢بػافَ ابػني كثػّب كقاؿ

الرّْجػػػاؿ ال مػػػن النّْسػػػاء، كىػػػذا قػػػوؿ ٝبهػػػور العلمػػػاء، كمػػػا دؿَّ عليػػػو سػػػياؽ ىػػػذه اآليػػػة مػػػن 
كحي تشريع. كزعم بعضػهم  ٓب يوح إٔب امرأة من بنات آدـ  الكرٲبة أفَّ اهلل 

َـّ موسػى  أفَّ سارة امرأة ا٣بليل  ُـّ عيسػى  كأ  كمػرمي بنػت عمػراف أ
ػػػػر  ػػػػوا بػػػػأفَّ ا٤ببلئكػػػػة بشَّ ٍت )سػػػارة( بإسػػػػظاؽ، كمػػػػن كراء إسػػػػظاؽ يعقػػػػوب، نبيّْػػػات، كاحتجُّ

رِْطزػِيِّ حمس :كبقولػو 
َ
ْن أ
َ
ّمِ ُمزََٔس أ

ُ
َِة إََِل أ وَْخيْ

َ
ا٤بلػ  جػاء  اآليػة، كبػأفَّ  [ٕ]القصػص: ىجسَوأ

 .  فبشَّرىا بعيسى   مرمي 
ٍَِ  حمس :كبقولػو  َ َصِك َواْصَػَفةِك لََعَ نَِعةءِ اىَْػةل ٍّٓ َ اْصَػَفةِك َوَغ ًُ  42إِنٍّ اَّللٍّ يَة َمزْصيَ

انِػَِ   َع الصٍّ ٌَ ُِِ  لَِصبِِّم َواْظُجِسي َواْرَنِِع  كىػذا القػدر حاصػل  [.ّْ -ِْ]آؿ عمػراف: ىجس43اْر
٥بنَّ، كلكن ال يلـز من ىذا أف يكنَّ نبيَّات بذل ، فإف أراد القائل بنبوَّهنَّ ىذا القػدر مػن 

ىػػػذا ىػػػل يكفػػػي ُب االنتظػػػاـ ُب التَّشػػػريف فهػػػذا ال شػػػ َّ فيػػػو، كيبقػػػى الكػػػبلـ معػػػو ُب أفَّ 
ػنة كا١بماعػػة، كىػو  الػػذمسػل  النُّبػػوة ٗبجػرَّده أـ ال؟  ػػيخ أبػػو  الػػذمعليػو أىػػل السُّ نقلػو الشَّ

عػػػنهم أنَّػػػو لػػػيس ُب النّْسػػػاء نبيَّػػػة، كإ٭بػػػا فػػػيهنَّ   ا٢بسػػػن علػػػي بػػػن إ٠باعيػػػل األشػػػعرم
حيػػػ  قػػػػاؿ  ٨بػػػربنا عػػػػن أشػػػرفهنَّ مػػػػرمي بنػػػت عمػػػػراف  صػػػدّْيقات كمػػػا قػػػػاؿ 
: يَلٌح َاَُزة حمس ُّ ِصزّسِ ز ٌَّ

ُ
َْ َرجْيِزِّ الصَُّظزُو َوأ ٌِ ًَ إاِل رَُظٌٔل كَْس َريَْخ  َُ َمْصيَ ِعيُح ابْ ٍَ ْ ة ال ٌَ

                                                

تفسّب أيب   (،ِْٓ/ُنسفي )(، الُْٔ/ّ، كانظر: البظر احمليط، أليب حياف )(ُٔ/ِ( تفسّب البيضاكم )ُ)
 (.ّٓ/ِ) السعود
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َػززةمَ  ُزالِن اىػٍّ
ْ
يقة، فلػو كانػػت نبيَّػػة  [،ٕٓ]ا٤بائػدة: ىجسيَززأ فوصػػفها ُب أشػرؼ مقاماهػػا بالصػػدّْ

يقة بنصّْ   .(ُ)القرآف إٔب آخر ما ذكره"لذكر ذل  ُب مقاـ التَّشريف كاإلعظاـ، فهي ًصدّْ
 (ِ) كأرل أفَّ مػػػػا ذكػػػػر مػػػػن دعػػػػول اإلٝبػػػػاع غػػػػّب مسػػػػلَّم، فقػػػػد ذكػػػػر الزَّجػػػػاجي 

زززَصكِ حمس :قولػػو  أفَّ معػػُب (ّ) كالقػػرطيبُّ  ٍّٓ َ اْصزززَػَفةِك َوَغ أم: اختػػػارؾ،  ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
َصكِ حمس ٍّٓ اس : من سائر األدنػ(ْ) أم: من الكفر عن ٦باىد، كا٢بسن، كالزَّجاج ،ىجسَوَغ

ٍِ َ حمس ،لوالدة عيسى  ىجسَواْصَػَفةكِ حمسمن ا٢بيض كالنّْفاس كغّبٮبا.  َ  ىجسلََعَ نَِعةءِ اىَْػةل
كغّبىا. قيل: على نسػاء العػا٤بْب أٝبػع إٔب يػـو  يعُب: عا٤بي زماهنا. عن ا٢بسن كابن جريج

كغػػّبه. ككػػرَّر االصػػطفاء؛   الصُّػور. كىػػو الصَّػػظيح علػػى مػػا نبينػػو، كىػػو قػػوؿ الزَّجػػاج
كقػػػد قػػػػاؿ  .معػػػُب األكَّؿ: االصػػػطفاء لعبادتػػػػو، كمعػػػُب الثَّػػػػاين: لػػػوالدة عيسػػػػى  ألفَّ 

كمََّّ  مََّّن الرجََّّال كثيََّّر، ولََّّم يكمََّّ  مََّّن النسََّّاء: إال آسََّّية )): رسػوؿ اللَّػػو 
امرأة فرعون، ومريم بنت عمَّران، وإن فلَّ  عائشَّة علَّى النسَّاء كفلَّ  الثريَّد علَّى 

بفػتح ا٤بػيم -اضػيو: )كىميػل( مػاـ، كيقػاؿ ُب م. كالكماؿ ىو التَّنػاىي كالتَّ (ٓ)((سائر الطعام
. ككماؿ كلّْ شيء ٕبسبو، كالكماؿ ا٤بطلػق إ٭بػا -بالضَّم-، ك)يىكملي( ُب مضارعو كضمها
خاصَّػػػة، كال شػػػ َّ أفَّ أكمػػػل نػػػوع اإلنسػػػاف األنبيػػػاء، ٍبَّ يلػػػيهم األكليػػػاء مػػػن  ىػػػو هلل 

 .  (ٔ)الصدّْيقْب كالشُّهداء كالصَّا٢بْب..

                                                

(، فتح البارم، للظافَ ابن حجر ِٔٔ/ِ(، كانظر: لوامع األنوار البهيَّة )ِّْ/ْ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ُ)
(، البداية ّّٗ/ّ(، غمز عيوف البصائر )ّْٗ/ِّ(، )ُِ/ٕ(، عمدة القارم )ّْٕ -ْْٕ/ٔ)

 (.ُٕ/ِكالنّْهاية )
 (.َُْ/ُعرابو، للزَّجاج )( معاين القرآف كإِ)
 (.  ْٖ–ِٖ/ْ( تفسّب القرطيب )ّ)
 (.َُْ/ُ( معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )ْ)
 [.ُِّْ[، كمسلم ]ُْٖٓ، ّٕٗٔ، ّّّْ، ُُّْ( أخرجو البخارم ]ٓ)
(. كانظر أيضنا: تفسّب القرطيب لكل  من قوؿ اهلل ْٖ –ِٖ/ْ( بتصرؼ كاختصار عن )تفسّب القرطيب( )ٔ)

 :ِْْو اىُْلَصىحمس
َ
َْ أ ٌِ ًْ َْ َرجْيَِم إاِل رَِجةال َُُِٔح إحَِلِْٓ َِة ٌِ

رَْظيْ
َ
ة أ ٌَ  :كقولو  ،]َُٗيوسف:[ ىجسَو

َنُة َُشْرِيًّةحمس ٌَ ة  َٓ يِ ْْ
َ
َْ أ ًَ إِذِ اُْتََجَشْت ٌِ  .]ُٔمرمي:[ ىجسَواذُْنْص ِِف اىِْهَذةِب َمْصَي
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قلت: دعول اإلٝباع عجيب، فإف ا٣بػبلؼ ُب نبػوة نسػوة " : كقاؿ السيوطي
اؿ الشػيخ تقػي الػدين السػبكي ُب مػمي، فػإف القػوؿ بنبوهػا شػهّب، بػل موجود، خصوصا مػر 

قرينػػػػػة قويػػػػػة  (سػػػػػورة األنبيػػػػػاء)ا٢بلبيػػػػػات إٔب ترجيظػػػػػو، كقػػػػػاؿ: إف ذكرىػػػػػا مػػػػػع األنبيػػػػػاء ُب 
 .(ُ)"لذل 

التَّظقيػػق، كىنػػا أختصػػر مػػا قالػػو مػػع فيػػو زيػػادة ُب التَّفصػػيل ك   األلوسػػيكرأم 
ألفَّ تكلػػػػيم  ؛التَّعقيػػػػب: قػػػػاؿ: "كاسػػػػػتدؿَّ ّٔػػػػذه اآليػػػػة مػػػػن ذىػػػػب إٔب نبػػػػوَّة مػػػػرمي 

اْب. كادَّعػػى أفَّ مػػن تػوىَّم أفَّ النُّبػػوة ٦بػػرَّد الػػوحي .. ا٤ببلئكػة يقتضػػيها، كمنعػػو اللَّقػاين
علػى عػػدـ اسػتنباء النَّسػػاء  كمكا٤بػة ا٤بلػ  فقػػد حػاد عػن الصَّػػواب. كمػن النَّػاس مػػن اسػتدؿَّ 

َْ َرجْيَِم إاِل رَِجةالحمس :باإلٝباع، كبقولو  ٌِ َِة  رَْظيْ
َ
ة أ ٌَ  كال ٱبفى ما فيو. [،ّْ]النظل: ىجسَو

: فػؤلفَّ حكايػة اإلٝبػاع ُب غايػة الغرابػة، فػإفَّ ا٣بػبلؼ ُب نبػوَّة نسػوة كظػػواء   أمَّػا أكَّالن
ا مرمي، فإفَّ القوؿ بنبوَّهػا شػهّب، بػل كآسية كأـ موسى كسارة كىاجر كمرمي موجود خصوصن 

إٔب ترجيظو، كذكر أفَّ ذكرىػا مػع األنبيػاء ُب  ماؿ الشَّيخ تقيُّ الدّْين السُّبكي، كابن السَّيد
 سورهم قرينة قويَّة لذل .

كأمَّػػا الثَّانيػػة: فػػؤلفَّ االسػػتدالؿ باآليػػة ال يصػػحُّ؛ ألفَّ ا٤بػػذكور فيهػػا اإلرسػػاؿ، كىػػو    
 .(ِ)ستنباء على الصَّظيح ا٤بشهور، كال يلـز من نفي األخصّْ نفي األعمّْ أخصُّ من اال

أقػػوؿ: كبيػػاف ذلػػ  أنَّػػو يلػػـز مػػن ثبػػػوت األخػػصّْ ثبػػوت األعػػمّْ، كال يلػػـز مػػن ثبػػػوت 
ليل إمَّػػا أف يكػػوف مسػػاكيا ٤بوضػػوع ا٤بػػدَّعىى أك  ، كشػػرط موضػػوع الػػدَّ األعػػمّْ ثبػػوت األخػػصّْ

 أعمَّ منو. 
لي ل إمَّا أف يكوف مساكيا حملموؿ ا٤بػدَّعى أك أخػصَّ منػو، كيلػـز مػن كشرط ٧بموؿ الدَّ

 ثبوت األخصّْ ثبوت األعمّْ. 
كمن حي  اإلٝباؿ أقوؿ: احملموؿي الثَّابت ٤بوضػوع أخػص، أعػمُّ مػن احملمػوؿ الثَّابػت 
٤بوضوع أعم، فمػثبل عنػدما يقػاؿ: )حضػر ٧بمَّػد(، فػإفَّ احملمػوؿ الثَّابػت لؤلخػصّْ أعػمُّ مػن 

                                                

 (.ُّٓ/ِنواىد األبكار كشوارد األفكار ) (ُ)
 (.ُٓٓ–ُْٓ/ّعاين )( ركح ا٤بِ)
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ػػد( يصػػدؽ عليػػو عػػدَّة أف ي كػػوف مػػع ىػػذا ا٢بضػػور طالػػب آخػػر أك ال، فقولنػػا: )حضػػر ٧بمَّ
ػػد  ػػد مػػع خالػػد(، )حضػػر ٧بمَّ ػػد كحػػده(، )حضػػر ٧بمَّ : )حضػػر ٧بمَّ احتمػػاالت، نقػػوؿ مػػثبلن
( ...كىكذا. فهو أعػمُّ مػن قولنػا: )حضػر احملمَّػداف( أك )حضػر احملمَّػدكف(  مع خالدو كعلي 

 بناءن على ذل  ال يلـز من نفي كونو رسوالن نفي كونو نبيِّا.أك )حضر ٝبيعي الطَّلبة(. ك 
أقوؿ: كبناءن على ما سبق فبل يوجػد دليػل علػى نبوَّهػا، كمػا أنَّػو ال يسػتطيع أحػده أف 

ليل كما سبق.   يقوؿ: إهنا ليسٍت نبيَّة؛ النتفاء الدَّ
َْ رَُظززٍٔل َوالحمس :كقػد قػاؿ اهلل  ٌِزز َْ َرجْيِززَم  ٌِزز َِة  رَْظززيْ

َ
ززة أ ٌَ  [،ِٓ]ا٢بػػج: ىجسَُززِِبٍّ  َو

َْ َرجْيِزَم إاِل حمس :كالعطػفي يقتضػي ا٤بغػايرة. كمػا اسػتدلُّوا بػو مػن قولػو  ٌِز َِة  رَْظزيْ
َ
زة أ ٌَ َو

 ًْ ِٓ غّب منتج؛ ألنَّو أعػمُّ مػن ا٤بػدَّعى، كمػن القواعػد كاألسػس أنَّػو يلػـز مػن  ىجسرَِجةال َُُِٔح إحَِلْ
، كقػد تقػرَّر أفَّ كػلَّ ثبوت األخصّْ ثبوتي األعػمّْ، كال يلػـز مػن ثبػوت األعػ مّْ ثبػوتي األخػصّْ

 .(ُ)رسوؿو نيبّّ، كليس كلُّ نيب  رسوال، فبينهما عمـو كخصوص مطلق
ا ليست كاسػطة ُب تبليػغ ا٣بطػاب  كا٢باصل أفَّ ا٣ببلؼ إ٭با جرل ذكره ىنا لبياف أهنَّ

ا مرسلة، كىذا ال خبلؼ فيو.    على معُب أهنَّ
نػػب للصَّػػواب علػػى القػػوؿ الصَّػػظيح ُب التَّفريػػق بػػْب أفَّ القػػوؿ باإلٝبػػاع ٦باكا٢باصػػل 

ُب   نىًبيَّػػػػػة ٨بتلػػػػف فيػػػػو كمػػػػا ذكػػػػر القػػػػػرطيبُّ  نُّبػػػػوَّة كالرّْسػػػػالة، ككػػػػوف مػػػػرمي ال
 .(ِ))تفسّبه(

قلت: كذل  االختبلؼ يرجع إٔب أفَّ ىػذا األمػر مسػكوت عنػو، ال دليػل يثبتػو، كال 
 ست مرسىلة، كذل  للنَّص القرآين.دليل ينفيو، كإف كاف اإلٝباع صظيح على كوهنا لي

 أقساـ: كالنّْداء ٤برمي 
 [.ّٕآؿ عمراف:] :: نداء من زكريَّا القسم األوَّل

                                                

( العمـو كا٣بصوص ا٤بطلق ٗبعُب أف يصدقا على شيءو، كينفردي األعمُّ منهما، مثل النّْسبة بْب ا٢بيواف كاإلنساف، ُ)
أمَّا العمـو كا٣بصوص الوجهي فهو أف ٯبتمعا ُب شيء كينفرد كلّّ منهما ُب شيء، مثل النّْسبة بْب ا٢بيواف 

 كاألبيض. 
 (.  ّٖ/ْقرطيب )( انظر: تفسّب الِ)
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 [.ْٓ ،ّْ، ِْآؿ عمراف:: نداء من ا٤ببلئكة: ]القسم الثَّاني
 [.ِٕمرمي:] : نداء من قومها:القسم الثَّال 

 
ػطنػاضطالئصظ:ػ ظداءػ)طاضك(ػثاطًظا:

 أىل النَّار:  ُب موضع كاحد من
 [ٕٕخرؼ:الزُّ ]

 أك يقاؿ: )خازفي النَّار(، كا٤بعُب كاحد.(، مجهنَّ  خازفي ) ىوىو:  كمال  
(، ككػػذل  أداة نىػػادىٍكامػػادَّة النّْػػداء ) :كقػػد جػػاء ُب خطػػاب أىػػل النَّػػار ٤بالػػ  

َِة َربََّم حمس :النَّػداء )يػا( ُب قػوؿ اهلل  ةلُِم حِلَْلِض َغيَيْ ٌَ ةنُِسٔنَ َوَُةَدْوا يَة  ٌَ  ًْ . ىجسكَةَل إٍُُِّس
   كا١بمع بينهما ُب خطأّم يدؿُّ على شدَّة ما ىم فيو من الكرب كالغمّْ.

 أكىػنهم العذاب أفَّ  إٔب لئلشارة ؛خيمالَبَّ  على -الكاؼ ٕبذؼ- ىجسةلِ ٌَ  يةحمس: كقراءة
َِة حِلَْلِض حمس: قالوا كلذا، الكبلـ إٛباـ عن  .  ىجسَغيَيْ

 مػػا كعظػم لضػعفهم ؛االسػػم بعػض يقتطعػوف أهنػػم يمالَبخػ حسَّػنكُب )الكشػاؼ(: "
 .(ُ)"فيو ىم

                                                

(، تفسّب البيضاكم َُّ/ِٓ(، ركح ا٤بعاين )ٓٓ/ٖ)(، كانظر: تفسّب أيب السُّعود ْٔٗ/ّ(  الكشاؼ )ُ)
يقرأ: )يا  إفَّ ابن مسعود  :" قيل البن عباس  (.ْْٔ/ِٕتفسّب الرازم )(، ٔٗ/ٓ)

خيم((. كأجيب عنو: بأنَّو  خيم؛ ألهنم بلغوا من مىاؿ(، فقاؿ: ))ما أشغلى أىلى النَّار عن الَبَّ إمَّا حىسين الَبَّ
 ) الضعف كالنَّظافة إٔب حي  ال ٲبكن أف يذكركا من الكلمة إال بعضها. كقرأ أبو السَّرار الغىنىًوم: )يىا مىاؿي

ر َُِ/ِٓ(، ركح ا٤بعاين )ْٔٗ/ّمىٍبًنيا على الضم على لغة من ال ينوم. انظر: الكشاؼ ) (، الدُّ
 (. كانظر قراءة ابن مسعود ّْ/ٕ(، البظر ا٤بديد )ِْٗ/ُٕ) (، ابن عادؿَُٕ/ٔا٤بصوف )

(، معاين ُُٕ/ُٔ(، تفسّب القرطيب )ِْٕتفسّب الثَّورم )ص: (،ُٗ/ُأيضا ُب  )تفسّب الطَّربم( )
(، جزء فيو قراءات َِِ/ّ(، تفسّب الصَّنعاين )ِِٖ/ِ(، التّْبياف، للعكربم )ّٖٓ/ٔالقرآف، للنَّظاس )

ةلُِم حمس (. كُب )البظر(: "كقرأ ا١بمهور:َّٓ، إبراز ا٤بعاين )ص:(ُْٕ)ص: النَّيب  ٌَ . ىجسيَة 
خيم، على لغة من ينتظر ا٢برؼ". البظر  كقرأ عبد اهلل، كعلٌي، كابن كثاب، كاألعمش: )يا ماؿ(، بالَبَّ

، كابن (. كُب )زاد ا٤بسّب(: "كقرأ علي بن أيب طالب َْٖ/ْ(، فتح القدير )ِٕ/ٖاحمليط )
 =(. قاؿِّٗ/ٕ". زاد ا٤بسّب )-البلـ    بغّب كاؼ مع كسر -)يا ماًؿ( يعمر: كابن  ،مسعود  
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ةلِزُم حمسفإف قلت: كيف قػاؿ: " ٌَ قلػت:   (ُ)؛بعػد مػا كصػفهم بػاإلببلس ىجسَوَُزةَدْوا يَزة 
ا لغلبػػة اليػػأس ة، فتختلػػف ّٔػػم األحػػواؿ فيسػػكتوف أكقاتنػػتلػػ  أزمنػػة متطاكلػػة كأحقػػاب ٩بتػػدَّ 

ةنُِسٔنَ حمسة ما ّٔم ا لشدَّ أكقاتن  (ِ)ثوفو ال فرج ٥بم، كيغوّْ عليهم، كعلمهم أنَّ   .(ّ)"البثوف ىجسٌَ

 يػركا فلػم إليػ  احملسػن :أم ،ىجسَربََّم حمس :فقػالوا كا١ببلفة الغباكة ُب عادهم على كجركا
 موجػود عػن انقطػع مػا إحسػانو أفَّ  ش َّ  فبل، ا٢بالة تل  ُب كىم اإحسانن  عليهم  هلل

 دركػػات ارالنَّػ جعػػل كلػذل  ؛ظقاقواسػت فػػوؽ مػنهم اأحػػدن  بيعػذّْ  ال وأنَّػ ذلػػ  كأقػل، أصػبلن 
 .(ْ)..درجات ةا١بنَّ  كانت كما

جْيُِعٔنَ حمس: ضمّب من حاؿ ىجسَوَُةَدْواحمس ٝبلةك" ٌُ ًْ ذِيِّ  ُْ : ٝبلػة علػى عطف أك ،(ٓ)ىجسَو
ًْ ذِيِّ حمس ُْ جْيُِعٔنَ  َو  . ىجسٌُ

 ُب إببلسػػهم ألفَّ  اإمَّػػ، القيامػػة يػػـو سػػيقع ٩بػػا وأنَّػػ مػػع ا٤باضػػي بصػػيغة نػػداؤىم كحكػػي
ةلِززُم  يَززةحمس: نػػادكا أف بعػػد يكػػوف اليػػأس كىػػو ،منَّ جهػػ عػػذاب ، بػػو أجػػاب ٗبػػا كأجػػأّم، ىجسٌَ
 ُب ا٤باضػػي زلةػمنػػ ا٤بسػػتقبل الفعػػل زيلػلتنػػ اكإمَّػػ، ةحاليَّػػ ىجسَوَُززةَدْواحمس :ٝبلػػة جعلػػت إذا كذلػ 
َوئََْم ُحَِْفُذ ِِف حمس : قولػو ٫بػو اىرالظَّػ مقتضى خبلؼ على للكبلـ اٚبرٯبن  كقوعو ٙبقيق

                                                                                                                                 

خيم، كىو كثّبه ُب الشّْعر ُب )مال (، ك)عامر(، كلكِبّْ أكرىهما = الزَّجاج: كىذا يسمّْيو النَّظويوف: الَبَّ
ؼ، أليب الربكات (، كانظر: اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلَِْ/٤ْبخالفة ا٤بصظف. معاين القرآف، للزَّجاج )

 (.ُّٔ/ُاألنبارم )
وَن حمس ( أم ُب اآليات السَّابقة:ُ) ًَ َرةدِلُ ٍِّ َٓ ْجصٌَِِ  ِِف َغَشاِب َج ٍُ ْ جْيُِعَٔن  74إِنٍّ ال ٌُ ًْ ذِيِّ  ُْ ًْ َو ُٓ ُ َخِْ ة  75اَل ُحَفَتٍّ ٌَ َو

  ٍَِ ِ ةل ًُ اىظٍّ ُْ ٔا  َْ َاُُ ًْ َوىَِس ُْ ة َِ ٍْ   [.ٕٔ –ْٕ]الزُّخرؼ: ىجس76َظيَ
(. كُب )تاج العركس(:"غىوَّثى ِٖٗ/ُ)غىوَّثى الرَّجيل(: قاؿ كاغوثاه. انظر: الصّْظاح، مادَّة: )غوث( ) ( ِ)

: صاح: كاغىٍوثىاه، كتقوؿ: ضيًربى فبلفه فػىغىوَّثى تػىٍغوًيثنا، قاؿ: كاغىٍوثىاهي". تاج العركس، مادَّة:  الرَّجيل، كاستغاثى
 (.ُْٕ/ِ(، لساف العرب )ُّّ/ٓ)غوث( )

 (.َُِ/ِٓ(، ركح ا٤بعاين )ْٔٗ/ ّالكشاؼ ) ( ّ)
 (. ٕٗٔ/ ّ(، كانظر: السّْراج ا٤بنّب )ّٓ/ ٕ( نظم الدُّرر )ْ)
وَن حمس( كٛباـ اآليات: ٓ) ًَ َرةدِلُ ٍِّ َٓ ْجصٌَِِ  ِِف َغَشاِب َج ٍُ ْ جْيُِعَٔن  74إِنٍّ ال ٌُ ًْ ذِيِّ  ُْ ًْ َو ُٓ ُ َخِْ ًْ  75اَل ُحَفَتٍّ ُْ ة َِ ٍْ ة َظيَ ٌَ َو

َْ َا  ٍَِ  َوىَِس ِ ةل ًُ اىظٍّ ُْ ٔا  ةنُِسَٔن  76ُُ ٌَ  ًْ َِة َربََّم كَةَل إٍُُِّس ةلُِم حِلَْلِض َغيَيْ ٌَ  – ْٕ]الزخرؼ: ىجس77َوَُةَدْوا يَة 
ٕٕ .] 
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ززٔرِ ذَ  ْرِض الصَّ
َ
َْ ِِف األ زز ٌَ َٔاِت َو ٍَ زز َْ ِِف العٍّ زز ٌَ  :ٝبلػػة كانػػت إف كىػػذا [،ٕٖالنمػػل:] ىجسَفززضَِع 

ةلِززُم حمسك. معطوفػػة اْب ىجسَوَُززةَدْواحمس ػػ ا٤بلىػػ  اسػم (:لا٤بنػػادى ) ىجسٌَ  لّبفػػع خػػاطبوه. مٔبهػػنَّ  لا٤بوكَّ
َِة َربََّم حمس ُب كالبلـ .شفاعة  اهلل إٔب دعوهم . عاءدُّ الػ ٗبعػُب (األمر الـ) ىجسحِلَْلِض َغيَيْ
 زلةػمنػ ا٢باضػر زيلػتنػ أك، ىنػا كما بليغالتَّ  معُب على إال يكوف ال الغائب إٔب األمر كتوجيو
ػػػػػرى ): للخليفػػػػػة الػػػػػوزير قػػػػػوؿ ٫بػػػػػو ُب عظػػػػػيمً التَّ  مثػػػػػل مَّػػػػػا العتبػػػػػار الغائػػػػػب  .(رأيػػػػػو ا٣بليفػػػػػة لًيػى

َكَضهُ ُمََٔس َذَلَِض َغيَيِّْ حمس : كقولو اإلماتة: ٗبعُب (القضاء)ك َٔ  سألوا ،[ُٓصص:الق] ىجسـَ
  اهلل سألوا إ٭با كىم. العذاب إحساس من ليسَبٰبوا ؛ا٢بياة عنهم يزيل أف  اهلل
 جػػواب فهػػو ،ا٣بػػركج كنفػػي ،اإلماتػػة لنفػػي اجامعنػػ اجوابنػػ مػػاكثوف بػػأهنم فػػأجيبوا ٲبيػػتهم أف
 .(ُ)"بعدي  من يسألونو قد ٤با قاطع

 نادىل:إٝباؿ ما يستفاد من صيغة النّْداء ك٩با كٕب ا٤بكإلي  
(، ككذل  أداة النَّداء )يػا( يػدؿُّ علػى نىادىٍكاا١بمع ُب خطأّم بْب مادَّة النّْداء ) - ُ

 شدَّة ما ىم فيو من الكرب كالغمّْ.
ّّ ٨بتلفػػة ال يعصػػوف اهلل  - ِ فيمػػا أمػػرىم، كمػػن  إفَّ مػػن ا٤ببلئكػػة مػػن ٥بػػم مهػػا

 ر.من كونو خازننا للنَّا ىذه ا٤بهاـ: ما كلّْف بو )مال ( 
بياف حاؿ أىل النَّار من الضَّعف كالوىن، كأنَّو ال شفاعة ٥بػم تنقػذىم أك ترفػع  - ّ

نيا.  عنهم العذاب، كأهنم ال يظلموف، بل ٯبزكف ما كانوا يعملوف ُب الدُّ
أف مػػػا جػػػاء مػػػن ذكػػػر أحػػػواؿ أىػػػل النػػػار إ٭بػػػا ىػػػو مػػػن الغيبػػػات الػػػٍب ال سػػػبيل  - ْ

 ذل  على كرد من صظيح الكتاب كالسنة. ٤بعرفتها إال عن طريق السمع، فيقتصر ُب
 :إف دخػػػػو٥بم النػػػػار بسػػػػبب رفضػػػػهم قبػػػػوؿ ا٢بػػػػق كاسػػػػتعبلئهم. قػػػػاؿ اهلل  - ٓ

ٔنَ حمس ُْ ًْ لِيَْدّقِ َارِ ُك ْزَْثَ
َ
ٍَّ أ ًْ ثِةْتَّقِ َوىَِس َِةُز ٍب بػْب حػا٥بم مػن [، ٖٕ]الزخػرؼ: ىجسىََلْس ِجبْ

 حمس :الغفلة كاالنغماس ُب أكحػاؿ ا٤بعاصػي، فقػاؿ 
َ
ْم خ
َ
َْبُِمَٔن أ ٌُ ْمًصا ـَإٍُِّة 

َ
ٔا أ  79ثَْصُم
ًْ يَْسُذُجزَٔن  ِٓز يْ َِة دَلَ

ًْ ثَزَل َورُُظزيُ ُْ ا َٔ ًْ َوََنْ ُْ ُع ِسٍّ ٍَ ٍُّة اَل نَْع
َ
ْم ََيَْعُجَٔن خ

َ
 -ٕٗ ]الزخػرؼ:ىجس80أ

                                                

 (.َِٔ-ِٗٓ/ِٓ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
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لػػػيس بغافػػػل عمػػػا يعمػػػل الظػػػا٤بوف، ك٥بػػػم يػػػـو يقفػػػوف فيػػػو بػػػْب يػػػدم اهلل  كاهلل  [.َٖ
 .كٰباسبوف 
 

ػداءػبػغظػاِّرالم:ظػتادًطا:
ػكأذكر ىنا عقب ما ذكر من نداء أىل الفضل كالتَّشريف بقيَّة األعبلـ كىم:

ػإبليس، فرعوف، ىاماف، السَّامرم(.ػ)
ػ
 ظداءػإبضغس: - ٔ

 :أمَّا نداء إبليس ففي موضعْب من اهلل 
 [.ٕٓص:[، ]ِّا٢بجر:]

 بياف ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل:   كإلي  
 لػػػػو، خلقػػػػو قبػػػػل مبلئكتػػػػو ُب  آدـ خلػػػػق اهلل  يػػػػذكر كُب بدايػػػػة األمػػػػر

 مػن لػو جودالسُّػ عػن هعػدكَّ  إبلػيس فٚبلُّػ كيػذكر. لػو جودبالسُّػ ا٤ببلئكػة بأمره اهإيَّ  كتشريفو
َُزة حمس :قػاؿ ك٥بػذا ،بالباطػل اكافتخػارن  ا،كاسػتكبارن  اكعنػادن  ا،ككفػرن  احىسىػدن  ،ا٤ببلئكػة سػائر بْب

َ
خ

 َْ ٌِ ُّ َريَْلَذِِن  ٌِِْ َْ ِغز ٍ  َرْيٌ  ٌِ  ُّ َْ حمس [،ُِألعػراؼ:]ا ىجسَُةٍر وََريَْلَذ ُزز
َ
ًْ أ  لَز

َ
ز أل ْظزُجَس ىَََِِشٍ

ُِٔنٍ  َْ َْحَأٍ َمْع ٌِ َْ َصيَْصةٍل  ٌِ  ُّ زَشا حمس [،ّّا٢بجػر:] ىجسَريَْلَذ َْ ْحَذَم 
َ
َرخ
َ
ٍّ  اذليكَةَل أ زَخ لََعَ ٌْ َنصٍّ

ٍَّ ُذّرِيٍّ  ْخَذَِِس
َ
حِ أل ٌَ َِ إََِل ئَِْم اىْلَِية ْصدَ رٍّ

َ
َْ أ ِ ُّ ىَه  [.ِٔ:]اإلسراء ىجسكَيِيال إالَذ

 قػاس مػن ؿأكَّ  مػن أفَّ   عبػاس ابػني  وقالػكقػد ذكػر ٝبػعه كبػّبه مػن ا٤بفسّْػرين مػا 
كذكػركا  .إبلػيس مع  اهلل قرنو رأيو من بشيءو  ينالدّْ  قاس فمن ،القياس فأخطأ إبليسي 
 .(ُ)بالقياس إال مسالشَّ  عبدت ما: سّبين ابنك  ا٢بسن وقالما 

                                                

ثور (، الدُّر ا٤بنٖٗ/ٖ(، ركح ا٤بعاين )ُُٕ/ٕ(، كانظر: القرطيب )ِّٕ/ُِ( انظر: تفسّب الطربم )ُ)
ما   (. كأكرد ابن كثّبَُٓ/ّ(، فتح القدير )ُِٖ/ِ(، البغوم )ُِٗ/ْ(، الثَّعاليب )ِْٓ/ّ)

َْ ِغ ٍ حمس :"..عن ا٢بسن ُب قولو  : ذكره الطَّربم ٌِ ُّ َْ َُةٍر وََريَْلَذ [ ُِاألعراؼ:] ىجسَريَْلَذِِن ٌِ
 =قاؿ: أكَّؿ من  ينقاؿ: قاس إبليس، كىو أكَّؿ من قاس. ]قاؿ:[ إسناده صظيح..كعن ابن سّب 
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و خطػػأ إبلػيس ُب القيػػاس أف يقػػاؿ: إفَّ إبلػيس قػػد اسػػتعمل القيػػاس ُب : كتوجيػػأقَّول
ػػجود لػو فيمػػا حكػػاه اهلل  إثبػات أنَّػػو خػّب مػػن آدـ  لػئبل يسػػجد لػو حينمػػا أيًمػر بالسُّ

  :ِغز ٍ حمسعنػو َْ ٌِز  ُّ َْ َُةٍر وََريَْلَذ ٌِ ُّ َريَْلَذِِن  ٌِِْ َُة َرْيٌ 
َ
كىػو قيػاس  [.ُِألعػراؼ:]ا ىجسخ
حػذفت منػػو ا٤بقدّْمػة الثَّانيػة للعلػػم ّٔػا. كنظمػو ىكػػذا: أنػا ٨بلػوؽ مػػن  (ُ)ؿمػن الشَّػكل األكَّ 

النَّػػار، كآدـ ٨بلػػوؽه مػػن الطّْػػْب، ككػػلُّ ٨بلػػوؽو مػػن النَّػػار خػػّبه مػػن ا٤بخلػػوًؽ مػػن الطّْػػْب = أنػػا 
 خّبه من آدـ..  

ٕبسػػن العمػػل ال بشػػػرؼ  كقػػد أخطػػأ إبلػػيس ُب قياسػػو؛ ألفَّ الفضػػل عنػػد اهلل 
سلَّمنا جدالن أفَّ ا٤بخلوؽ من النَّار خّبه من ا٤بخلػوؽ مػن الطّْػْب فػّبد عليػو مػا األصل. فإذا 

 سبق. 

                                                                                                                                 

قاس إبليس، كما عبدت الشَّمس كالقمر إال با٤بقاييس. ]قاؿ:[ إسناد صظيح أيضنا". تفسّب ابن كثّب =
(ّ/ّّٗ.) 

( الشَّكل األكَّؿ: ما كاف ا٢بدُّ األكسط فيو ٧بموالن ُب الصُّغرل، موضوعنا ُب الكربل، مثل: كلُّ طائرو حيواف، ُ)
أف تكوف  -ِأف تكوف مقدّْمتو الصُّغرل موجبة.. -ُطائرو متنفّْس.. كشرطو:  ككلُّ حيوافو متنفّْس = كلُّ 

مقدّْمتو الكربل كلّْيَّة. فإف فقد الشَّرط األكَّؿ ككانت الصُّغرل سالبة صدقت النَّتيجة مرَّة ككذبت أخرل، 
بو معدف، فالنَّتيجة = ال كالنَّتيجة ال بدَّ أف يطَّردى صدقيها. فلو قلنا: ال شيء من الفضَّة بذىب، ككلُّ ذى

شيء من الفضَّة ٗبعدف، كىي كاذبة مع صدؽ ا٤بقدّْمتْب. كإ٭با نشأ كذب النَّتيجة من اإلخبلؿ بالشَّرط 
األكَّؿ، كىو إٯباب الصُّغرل. ككذل  لو فيًقد الشَّرط الثَّاين، ككانت الكربل جزئيَّة فإفَّ النَّتيجة أيضنا 

النَّبات كرد، فالنَّتيجة = بعض القمح كرد، كىي كاذبة مع صدؽ  تكذب، مثل: كلُّ نبات قمح، كبعض
 ا٤بقدّْمتْب، كذل  لفقد الشَّرط الثَّاين، كىو كلّْيَّة الكربل. قاؿ صاحب السُّلَّم:

 ييٍدعى بشكل أكؿ كيدرل         ٞبىٍل بصغرل كضعو بكربل                                    
  رباهػػػػػػػػية كػػػػػػػػػػػػكأف تػيرىل كلػ          فشرطو اإلٯباب ُب صغراه            ٍبَّ قاؿ:....            
(، توضيح ا٤بنطق ّٓ –ّْانظر: شرح الشَّيخ دركيش القويسِب على مًب السُّلَّم ُب علم ا٤بنطق )ص:           

 –ِّْاالستدالؿ )ص:(، طرؽ ُِٓ(، معجم مقاليد العلـو ُب ا٢بدكد كالرُّسـو )ص:َُْالقدمي )ص:
(، مغِب ّٕٗ(، التَّذىيب )ص:ُُْ(، الرّْسالة الشَّمسية )ص:ُٖٕ(، ا١بديد ُب ا٢بكمة )ص:ِْٓ

(، ٖٓ/ُ(، تيسّب التَّظرير )ِٔٗ(، الرَّدُّ على ا٤بنطقيْب )ص:ُٔٔسيف الغبلب )ص: الطُّبلب بشرح
 (. ِِّ/ُرفع ا٢باجب عن ٨بتصر ابن ا٢باجب )
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أعِب إف سيلّْمى إلبليس أفَّ ا٤بخلوؽ مػن النَّػار خػّبه مػن ا٤بخلػوؽ مػن الطّْػْب مػن حيػ  
فمػػن أيػن لػػو أفَّ ا٤بخلػػوؽ  ا سػػبق..كيف كٓب يسػلَّم لػػو ذلػ ؟ أصػل ا٣بلػػق فإنَّػو يػػرد عليػو مػػ

كقػػد علػػػم أفَّ اإلنسػػػاف مػػػن الطّْػػػْب مػػن حيػػػ  أصػػل ا٣بلػػػق؟   ر خػػّبه مػػػن ا٤بخلػػوؽمػػن النَّػػػا
 –اإلنػػس :أم–ا٤بخلػػوؽ مػػن الطّْػػْب أفضػػل مػػن ا١بػػنّْ ا٤بخلػػوؽ مػػن النَّار..حيػػ  إفَّ فػػيهم 

 كفضَّلهم من بْب سائر ا٣بلق..  ن اصطفاىم اهلل الذي الرُّسل 
 كا٢باصل أفَّ تقرير إبليس ليس حجَّة.

ػػ قػػاؿ  أفَّ  يعلػػػم كٓب ،ْبالطّْػػ مػػن خػػّبه  ارالنَّػػ أفَّ  ا٣ببيػػػ ي  نَّ ظىػػ" : جريػػر بػػن د٧بمَّ
 كجػػوه مػن ارالنَّػ علػػى ْبالطّْػ  اهلل لفضَّػ كقػػد الفضػل، لػو  اهلل جعػػل ٤بػن الفضػل
 بعػد  آلدـ اعيالػدَّ  كىػو ،ربكالصَّػ كا٢بلػم كالوقػار زانػةالرَّ  ْبالطّْ  جوىر من أفَّ : منها
 كمػن كا٥بدايػة، وبػةكالتَّ  االجتبػاء فأكرثػو ضػرعكالتَّ  واضعكالتَّ  وبةالتَّ  إٔب لو سبقت الٍب عادةالسَّ 

ػػػ بعػػػد إلبلػػػيس اعيالػػػدَّ  كىػػػو ،كاالرتفػػػاع ةكا٢بػػػدَّ  يشكالطَّػػػ ةا٣بفَّػػػ ارالنَّػػػ جػػػوىر  الػػػٍب قاكةالشَّ
ػػػػ اللعنػػػػة فأكرثػػػػو كاإلصػػػػرار، االسػػػػتكبار إٔب لػػػػو سػػػػبقت  ٝبػػػػع سػػػػبب ْبالطّْػػػػ كألفَّ  ؛قاكةكالشَّ
 بػػو، بػاتكالنَّ  األشػػجار حيػاة فػػإفَّ  ا٢بيػاة، سػبب ابالػػَبُّ  كألفَّ ؛ تفرقهػا سػػبب اركالنَّػ األشػياء
 .(ُ)"ا٥ببلؾ سبب اركالنَّ 

ا يسلَّم لػو مػن  ، : ما أكرده الطَّربمُّ أقول كنقلو عنو غّب كاحدو من ا٤بفسّْرين إ٭بَّ
لبلسػػػتجابة أك حيػػػ  ٛبيُّػػػز الطّْػػػْب عػػػن النَّػػػار، كلكػػػن ال يسػػػلَّمي لػػػو أفَّ أصػػػل ا٣بلػػػق سػػػببه 

كػػػلَّ مكلَّػػػفو ٨بتػػػارنا، كٯبػػػازل علػػػى   اإلعػػػراض، أك دافػػػع مػػػن الػػػدَّكافع فقػػػد جعػػػل اهلل 
                                                

كُب )أضواء البياف(: "ال نسلّْم أفَّ النَّار خّبه من الطّْْب، بل الطّْْب خّبه من  .(ِّٕ /ُِ( تفسّب الطَّربم )ُ)
النَّار؛ ألفَّ طبيعتها ا٣بفَّة كالطَّيش كاإلفساد كالتَّفريق، كطبيعتو الرَّزانة كاإلصبلح فتودعو ا٢ببَّة فيعطيكها 

طّْْب فانظر إٔب الرّْياض النَّاضرة، كما فيها من سنبلة، كالنَّواة فيعطيكها ٬بلة. كإذا أردت أف تعرؼ قدر ال
الثّْمار اللَّذيذة، كاألزىار ا١بميلة، كالرَّكائح الطَّيبة. تعلم أفَّ الطّْْب خّبه من النَّار. ]كقاؿ[ إنَّا لو سلمنا 

ألفَّ شرؼ  ؛تسليمنا جدليِّا أفَّ النَّار خّبه من الطّْْب، فإنَّو ال يلـز من ذل  أفَّ إبليس خّبه من آدـ 
األصل ال يقتضي شرؼ الفرع، بل قد يكوف األصل رفيعنا، كالفرع كضيعنا..". انظر: أضواء البياف 

(، كا٤بعُب قريب ُب )البظر ا٤بديد( ٔ –ٓ/ُٓتيمية ُب التَّفسّب  ) (، كتب كرسائل ابنّٓ –ّّ/ُ)
 (.ِْٗ/ٖكذل  ُب )ا٤بنار( )ك (، ُٕ/ٓ(، كالبظر احمليط )َُِ/ِ)
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–لكاف ذل  مدخبل لكلّْ من خلق من النَّار  إالاختياره إف خّبنا فخّب، كإف شرِّا فشر، ك 
.. كال قائػل بػذل ، كىػو  –كىم ا١بنُّ  أف يكونوا مػدفوعْب مػن أصػل ا٣بلػق إٔب نػوازع الشػرّْ

 ا يتناَب مع ا٢بكمة فتنبو. ٩بَّ 
 وأنَّ  يقتضي كىذا" [،ٕٓص:[، ]ِّا٢بجر:] ىجسيَة إِثْيِحُط حمس: لو  اهلل قاؿكقد 
  َّوإنَّ : مْبا٤بتكلّْ  بعض قاؿ ىذا فعند، معو متكل  إٔب ا٣بطاب ىذا أكصل 
 ُب قاؿ إبليس ألفَّ  ؛ضعيف ىذا أفَّ  إال ، رسلو بعض لساف على إبليس
 حمس: ا١بواب

َ
ًْ أ َ َْ ل  ُز

َ
َْ َصيَْصةلٍ أل ٌِ  ُّ ُّ حمس: فقولو [،ّّا٢بجر:] ىجسْظُجَس ىَََِِشٍ َريَْلَذ  ىجسَريَْلَذ

 إبليس مع متكلَّ   اهلل أفَّ  يقتضي كظاىره، (الغيبة خطاب) ال (ا٢بضور خطاب)
 أفَّ  مع ىذا يعقل ككيف، كاسطة بغّب  اهلل مع متكلَّ  إبليس كأفَّ  ،كاسطة بغّب
 حصولو يعقل فكيف ؟ ا٤براتب كأشرؼ ا٤بناصب أعظم من كاسطة بغّب  اهلل مكا٤بة
 إذا اعالين  امنصبن  تكوف إ٭با  اهلل مكا٤بة أفَّ  عنو ا١بواب كلعلَّ  ؟ كرئيسهم الكفرة لرأس
  .(ُ)"فبل كاإلذالؿ اإلىانة سبيل على كاف إذا افأمَّ ، كاإلعظاـ اإلكراـ سبيل على كاف

  ى قولْب:عل (إبليسػ: )كاختيًلفى ُب تىٍسًميًتًو ب
 كليس ٗبشتق . ،و اسم أعجميّّ : أنَّ أحدهما

كمنو قولو  ،كىو اليأس من ا٣بىٍّب  (،اإلببلس)و اسمي اشتقاؽ، اشتيقَّ من : أنَّ انيوالثَّ 
:         

جْيُِعٔنَ حمس ٌَّ  ً ُْ  . (ِ)..."آًيسيوفى من ا٣بّب :أم [،ْْاألنعاـ:] ىجسـَإِذَا 
 . كالعجمة ةللعلميَّ  رؼصَّ ال من كمنعو ،يأعجم اسم وأنَّ  اجحكالرَّ 

  .(ّ)كاإلببلس: اليأس

                                                

 (.َُِ/ِ(، السراج ا٤بنّب )ْٕٓ/ُُ، انظر: ابن عادؿ )(َُْ/ُٗ) تفسّب الرَّازم ( انظر:ُ)
(، تفسّب ِٕ/ُ(، تفسّب العز بن عبد السَّبلـ )َُِ/ُالنُّكت كالعيوف )(، َٗٓ/ُتفسّب الطربم )( ِ)

 (. ُِٔ/ُ(، ابن جزم )ِِٗ/ُ(، ركح ا٤بعاين )ِٓٗ/ُالقرطيب )
 .(َٔ/ُنّب، مادَّة: )بلس( )(، ا٤بصباح ا٤بُّالتَّعاريف )ص:  (ّ)
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ُب معػػػُب  (ُ) ٨بشػػػرمُّ كزاد الزَّ  : قػػػاؿ العبلمػػػة ٧بمػػػد الطَّػػػاىر بػػػن عاشػػػور
 .كٓب يذكره غّبه ،كوتقيد السُّ  (اإلببلس)

   .(ِ)ا ُب ا٤بعُبكليس قيدن  (اإلببلس)كوت من لواـز معُب السُّ  أفَّ  كا٢بقُّ 
مػن قبلػو ُب )ا٤بفػردات(، حيػ  قػاؿ:   الرَّاغب: كما ذكره قد أشار إليو أقول

ػػ يلػػـز مػػا اكثػػّبن  (ا٤بػػبلس) كػػاف ك٤بػػا"  إذا: (فػػبلف أبلػػس): قيػػل يعنيػػو مػػا كينسػػى ،كوتالسُّ
 .(ّ)"توحجَّ  انقطعت كإذا ،سكت
علػػػػى مػػػػا ذكػػػػره  - أم: مػػػػا ذكػػػػره الطَّػػػػاىر كالرَّاغػػػػب–ككػػػػذل  يػػػػرد ذلػػػػ   
ػػػػػالمػػػػػن " ُب )نظػػػػػم الػػػػػدُّرر( كغػػػػػّبه  البقػػػػاعيُّ  ، كالتظػػػػػّبُّ  كا٢بػػػػػزف، كاالنكسػػػػػار كوفسُّ
 ..(ْ)"دـكالنَّ  ةا٢بجَّ  كانقطاع
 ال أف علػى ٞبلػ  سػبب :أمُّ : كا٤بعُب، وبيخكالتَّ  قريعللتَّ  إلبليس اهلل  خطابك 
 ُب كىػمبػذل ..،  كقػد أمػرؾ اهلل  ،ا٤ببلئكػة مػع  آلدـ اجدينالسَّػ مع تكوف
   .؟علمتها قد الٍب زلةػبا٤بن رؼالشَّ 

 

   داءػسررون:ظ - ٕ
 :أمَّا نداء فرعوف ففي موضعْب من موسى  
 [.َُِ:]اإلسراء [،َُْألعراؼ:]ا

                                                

)اإلببلس( : أم يبقى بائسا ساكنا متظّبا. يقاؿ: ناظرتو فأبلس. إذا ٓب :  كنص ما قالو الز٨َّبشرم  (ُ)
ينبس، كيئس من أف ٰبتجَّ. كمنو )النَّاقة ا٤بببلس(: الٍب ال ترغو. كقرمء: )يػيبػٍلىس( بفتح البلـ، من أبلسو 

، البيضاكم (ِٓ/ُِ(، ركح ا٤بعاين )ّٕٗ/ٖانظر: البظر احمليط )(، ك ُِٔ/ّإذا أسكتو. الكشاؼ )
(ْ/َِّ.)  ." كقاؿ الز٨َّبشرم ُب موضع آخر: "اإلببلس: اليأس من كلّْ خّب. كقيل: السُّكوت مع التَّظّبُّ

(، كُب ِٗ(. كذكر الز٨َّبشرم ذل  أيضنا ُب )أساس الببلغة( مادَّة: )بلس( )ص:ّٖ/ّالكشاؼ )
. ا٤بخصص ))ا٤بخصص، البن س  (.ِِٗ/ُيده(: )أىبٍػلىس الرجيل(: سكتى

 (.ِٖٓ/ِٓ( التَّظرير كالتَّنوير )ِ)
 (.ُّْص:) مفردات ألفاظ القرآف، للرَّاغب( ّ)
 (.ٓٓ/ُُانظر: نظم الدُّرر ) (ْ)
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 بياف ا٤بعُب مع ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل:كإلي  
ػ اهإيَّػ كإ١بامو ،لفرعوف  موسى مناظرة عن اهلل  ٱبرب"  كإظهػاره ة،با٢بجَّ
ُن حمس : فقػاؿ ،مصػر قبط من كقومو فرعوف ٕبضرة ناتالبيّْ  اآليات ْٔ َوكَةَل ُمََٔس يَة ـِصَْغ

 َ ٍِ َ َْ َرّبِ اىَْػةل ٌِ  وكربُّػ شػيء كػلّْ  خػالقي  ىػو الذم أرسلِب: أم [،َُْألعراؼ:]ا ىجسإِّّنِ رَُظٌٔل 
 .(ُ)"كمليكو
 بػػػػو يػػػػدعى مػػػػا بأحسػػػػن لػػػػو كخطػػػاب ،لفرعػػػػوف  موسػػػػى مػػػػن ٧بػػػػاكرة ىػػػذه"ك 
 ُب كقيصػر، (يوناف) ُب كنمركد (فرعوف: )لو يقاؿ (رى صٍ مً )  ى لى مى  نٍ مى  كاف إذ ؛إليو هاكأحبُّ 
 كأمثالػو فرعوف يكوف ال ىذا كعلى ،(ا٢ببشة) ُب جاشيكالنَّ ، (فارس) ُب ككسرل، (ـكالرُّ )
 ةبوبيَّػالرَّ  عػىادَّ  قػد فرعػوف كػاف ك٤بػا ،كثعالػة كأسػامة جػنس علػم يكوف بل ،اشخصيِّ  اعلمن 
ٍِ َ حمس: بقولو  موسى فاٙبو َ َْ َرّبِ اىَْػزةل ٌِ  الػذم الوصػف علػى هػولينبّْ  ؛ىجسإِّّنِ رَُظٌٔل 
ِ حمس: قولػو كاف ك٤با، ٧بقّّ  ال مبطل فيو وكأنَّ  ،ادعاه كَُٔل لََعَ اَّللٍّ

َ
ْن ال أ

َ
 ىجساْتَقٍّ  إالَخلِيٌق لََعَ أ

ًْ  كَسْ حمس :قولػو كىػو ،تهاصػظَّ  على يدؿُّ  ٗبا أردفها [َُٓألعػراؼ:]ا  [،َُٓألعػراؼ:]ا ىجسِجبْزُذُس
رِْظْو حمس:  قولػو كىو ،ا٢بكم غتبلي عليها عفرَّ  رسالتو رقرَّ  ك٤با

َ
 ىػذه ُب فرعػوف ينازعػو كٓب ،ىجسـَأ

 موافقتػو علػى ذلػ  كدؿَّ  .ا٤بعجػزة طلػب وأنَّػ إال  موسػى ذكػره ٩بػا شػيءو  ُب ورةالسُّ 
إِْن حمس: قػاؿ بػل ،إمكاهنػا يػدفع ٓب إذ ؛ا٤بعجػزة إلمكػاف ٩بكنػة سػالةالرّْ  كأفَّ ،  ٤بوسى

 . (ِ)"[..َُٔألعراؼ:]ا ىجسُنَِْخ ِجبَْخ ثِآيَحٍ 
سُْجٔرً حمس :كأمَّا قولػو  ٌَ ُن  ْٔ ََِّم يَة ـِصَْغ ُظ

َ
 ٗبعػُب ىنػا (الظػنُّ ) [.َُِ:]اإلسػراء ىجساِإَوّّنِ أل

 .ظقيقالتَّ 
 .(ّ)اأيضن  كا٣بسراف ا٥ببلؾ: (بورالثُّ )ك

ِإَوّّنِ حمس: لفرعػػػػػوف قػػػػػاؿ  موسػػػػػى أفَّ  تعػػػػػأب حكػػػػػى ٍبَّ " :قػػػػػاؿ الػػػػػرَّازم 
سُْجٔرً  ٌَ ُن  ْٔ ََِّم يَة ـِصَْغ ُظ

َ
ََِّم يَة ُمََٔس حمس:  ٤بوسػى قػاؿ فرعػوف أفَّ  كاعلم .ىجساأل ُظ

َ
إِّّنِ أل

                                                

 (. ْْٓ/ّ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
 (.َِْ/ٓ( البظر احمليط )ِ)
 (.ِٕ/ٔ) (، أضواء البيافّّٕ/َُ( انظر: تفسّب القرطيب )ّ)
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ُن حمس: لػو كقػاؿ  موسػى فعارضػو [،َُُ:اإلسػراء] ىجساَمْعُدٔرً  ْٔ َِّزَم يَزة ـِصَْغز ُظ
َ
ِإَوّّنِ أل

سُْجٔرً   .(ُ)"ىجساٌَ
نُ  يَزةحمس :بقولو فرعوفى   موسى خطاب أفَّ  اىركالظَّ " ْٔ  ؛إكػراـ خطػاب ىجسـِصَْغز
؛ عليػو بَبفع ىو فليس توأمَّ  متعارؼ ٕبسب لطافكالسُّ  ا٤بل  على اؿّْ الدَّ  باالسم ناداه وألنَّ 
ًِِ حمس:  ك٥باركف لو قاؿ  اهلل ألفَّ  ْٔال حَلّ  اأيضنػ اىركالظَّػ [.ْْطػػو:] ىجسةَذُلٔال سَلُ كَ
 سػػػػورة) عليػػػو تدلَّػػػ كمػػػا فرعػػػػوف بػػػو خاطػػػب مػػػا ؿأكَّ  ىػػػػو ىػػػذا  موسػػػى قػػػوؿ أفَّ 
  .(ِ)("طو

 المستفادة:  إجمال النَّتائج وهاك 
ػػ فَّ إ - ُ  أشػػنعي ك  أكػػربي الػػذُّنوب، كػػذل  وأنَّػػ كمػػا،  لػػمالظُّ  أقػػبح ىػػو الكفػػر أك رؾالشّْ

  كحقيقػة ،ةاأللوىيَّػ حقيقػة- الكربل ا٢بقيقة يظلموف يشركوف أك يكفركف نالذيك ٤بعاصي..ا
 .كاآلخرة نياالدُّ  ُب ا٥بلكة موارد بإيرادىا أنفسهم كيظلموف -وحيدالتَّ 

كالتػػػزاـ آداب البظػػػ  كا٤بنػػػاظرة ُب ا٢بػػػوار،  ،ُب الػػػدَّعوة إٔب اهلل ا٢بكمػػػة  - ِ
ئقػة بػو  الذمفرعوف ٖبطاب اإلكراـ  حي  خاطب موسى  ينػزّْؿي ا٤بدعوَّ ا٤بنػػزلة البلَّ

 ُب حاؿ ا٣بطاب كا٤بناظرة.. 
 اسالنَّػػػ يظلمػػػوفإفَّ دعػػػاة الباطػػػل، كعلػػػى األخػػػصّْ مػػػن كػػػاف لػػػو نفػػػوذ كسػػػلطة  - ّ

 كاألربػػػػػاب دةا٤بتعػػػػػدّْ  واغيػػػػػتللطَّ  ةالعبوديَّػػػػػ إٔب الواحػػػػػد  هلل ةلعبوديَّػػػػػا مػػػػػن بػػػػػإخراجهم
 .قةا٤بتفرّْ 

نيا كاآلخػػػػرة ٤بػػػػن ظلػػػػم نفسػػػػو، كأنكػػػػر حقيقػػػػة  - ْ االعتبػػػػار بالعاقبػػػػة كا٤بػػػػآؿ ُب الػػػػدُّ
زحمس :التَّوحيد، كتسبَّب ُب إضػبلؿ غػّبه. قػاؿ اهلل  ٌَ ًْ َاِميًَح ئََْم اىْلَِية ُْ ْوَزاَر

َ
ٔا أ ٍِيُ حِ حِلَْد

ْوَزارِ 
َ
َْ أ ٌِ ة يَضُِرونَ اذليَو ٌَ ال َظةَء 

َ
ًْ ثَِؾْيِ ِغيٍْم أ ُٓ َٔج

 [.ِٓالنظل:] ىجسََ يُِظيَّ
ػػػػػًة علػػػػػيهم، باحملػػػػػاكرة كا٤بنػػػػػاظرة،  - ٓ قطػػػػػع أعػػػػػذار فرعػػػػػوف كمػػػػػن تبعػػػػػة بإقامػػػػػة ا٢بيجَّ

 ..كجظدكا كفركا ، كمع ذل جاء ّٔا موسى  الٍبكبا٤بعجزات ا٤باديَّة 
                                                

 (.ِّْ/ِ) السراج ا٤بنّب، (ُْٓ/ُِ) تفسّب الرَّازم( ُ)
 (. ّٕ/ٗ) التَّظرير كالتَّنوير( ِ)
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كالصػػػرب علػػػى  ،ُب دعػػػوهم إٔب اهلل   بالرُّسػػػل اقتػػػداء ا٤بخػػػاطىبْب - ٔ
 اإليذاء ُب سبيل ذل .

 منهجا قوٲبنا ُب الدَّعوة، يتأسَّى بو كلُّ داعية.   إف للرُّسل  - ٕ
، الواحػػػػػد  بػػػػػاهلل اإلٲبػػػػػاف أسػػػػػاس علػػػػػى إال تصػػػػػلح كال تسػػػػػتقيم ال ا٢بيػػػػػاة إفَّ "ك 
 حيػػػاة ُب  هلل ةالعبوديَّػػػ مخَّضتػػػت ال حػػػْب لتفسػػػد األرض كإفَّ ، كاحػػػد إللػػػوو  ةكالعبوديَّػػػ
 إليػػو هػػوفيتوجَّ ، كاحػػد دسػػيّْ  اسللنَّػػ يكػػوف أف معناىػػا كحػػده  هلل ةالعبوديَّػػ إفَّ ..اسالنَّػػ

 ا٣بضػػػوع مػػػن حيػػػاهم فػػػتخلص ،كحػػػدىا لشػػػريعتو كٱبضػػػعوف، كػػػذل  ةكبالعبوديَّػػػ بالعبػػػادة
  . غّبةالصَّ  البشر كشهوات، بةا٤بتقلّْ  البشر ألىواء
 يكػػػوف حػػػْب ةاالجتماعيَّػػػ حيػػػاهم يصػػػيب كمػػػا اسالنَّػػػ راتً تصػػػوُّ  يبيصػػػ الفسػػاد إفَّ 
 صػػػلظت كمػػػا - اهلل دكف مػػػن- العبػػػاد رقػػػاب ُب مػػػوفيتظكَّ  قػػػوفمتفرّْ  أربػػػابه  ىنػػػاؾ
- كحػػػده  هلل عبػػػوديتهم كانػػػت أف أيػػػاـ إالَّ  اسالنَّػػػ حيػػػاة اسػػػتقامت كال قػػػطُّ  األرض
 ٍبىَّ  كمػػػن .الواحػػػدة ةبوبيَّػػػالرُّ  ظػػػبلؿ ُب إالَّ  قػػػط اإلنسػػػاف رٙبػػػرَّ  كمػػػا -كشػػػريعة كعبػػػادةن  عقيػػػدةن 
ََ حمس :كملئو فرعوف عن  اهلل يقوؿ ْفِعِسي ٍُ ْ   [.َُّألعراؼ:]ا ىجسـَةجُْظْص َنيَْؿ َاَن شَلكَِجُح ال

ضػػػع طػػػاغوت ككػػػلُّ   مػػػن ىػػػو ، اهلل شػػػريعة كينبػػػذ، عنػػػده مػػػن لشػػػريعة العبػػػاد ٱبي
 .(ُ)" يصلظوف كال األرض ُب يفسدكف نالذي ا٤بفسدين
كىػم علػى بصػّبة  ،ن يػدعوف إٔب اهلل الذي٢باجة ُب كلّْ زماف إٔب الدُّعاة ا - ٖ

كدرايػػػة بػػػأحواؿ ا٤بخػػػاطىبْب، كاخػػػتبلؼ ثقافػػػاهم، كقػػػدراهم العقليػػػة،  ٰبسػػػنوف فػػػنَّ ا٤بنػػػاظرة 
ليل كا٢بيجَّػة كالربىػاف  يقنػع ا٤بخػاطىبْب، كيػدحضي حجػج  الػذمكا٢بوار، كيتعمدكف على الػدَّ

 ا٤بخالفْب.  
 يكوف الغرض من ا٤بناظرة كا٢بوار الوصوؿ إٔب ا٢بق.  أف - ٗ

  

                                                

 (.ُّْٓ/ٗالظّْبلؿ ) (ُ)
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 ظداءػعاطان: - ٖ
 أمَّا نداء ىاماف ففي موضعْب من فرعوف:

   [.ّٔغافر:[، ]ّٖالقصص:]
حيػ  دعػا  لنفسػو ةاإل٥بيَّػ دعػول ُب كافَبائو كطغيانو فرعوف كفر عن اهلل  ٱبربي 

ػػ  ـَةْظززَذَزؿٍّ حمس : قػػاؿ كمػػاركا  قومػػو مسػػتخفِّا ّٔػػم، حيػػ  ٓب يعملػػوا عقػػو٥بم، كٓب يتفكَّ
 ُّ ٌَ ْٔ ٔهُ  كَ َغةُغ

َ
ًْ  ـَأ ُٓ ٔا إِجٍّ ًٌ  َاُُ ْٔ  بصػوتو فػيهم كنػادل قومػو ٝبػعفقػد  ،[ْٓ:الزخػرؼ] ىجسـَةِظلِ َ  ةكَ
. مطيعػػْب سػػامعْب فأجػػابوه ،ةباإل٥بيَّػػ لػػو االعػػَباؼ إٔبكدعػػاىم  بػػذل ، ٥بػػم اميصىػػرّْحن  العػػإب
 حمس :، يقػوؿ اهلل ذلػ  إٔب فأجػابوه

َ
َْ إسَِلٍ َدزْيِييَة خ ٌِز  ًْ ُسز

زُخ ىَ ٍْ زة َغيِ ٌَ  
ُ
أل ٍَ ْ ة ال َٓ  ىجسحَّ

َِةَدى حمسحكاية عػن فرعػوف:  كقاؿ  [.ّٖالقصص:] لَْعَ  23ـََدََشَ َذ
َ
ًُ اأْل َُة َربَُّس

َ
َذَلةَل خ

وَِل  24
ُ
ُ ََُسةَل اآْلِرَصةِ َواأْل َرَشهُ اَّللٍّ

َ
َْ َُيَْشز  25ـَأ ٍَ ِ  -ِّ:ازعػاتالن] ىجس26إِنٍّ ِِف َذلَِم ىَػَِْبَةً ل

ةُن لََعَ اىّػِِ  ـَةْجَػْو َِل ََصْخً حمس :كقولػو [.ِٔ ٌَ ة َْ ْوكِْس َِل يَة 
َ
يِزُع إََِل إسَِلِ ُمزََٔس ـَأ غٍّ

َ
َػّلِ أ
 ىجسة ىَ

- رحالصَّ  لبناء اآجيرِّ  لو ليتخذ ،ْبالطّْ  على لو يوقد أف ىاماف كزيره أمر: أم[، ّٖالقصص:]
َِ َِل حمس: األخػرل يةاآل ُب قاؿ كما-فيعالرَّ  ا٤بنيف القصر كىو زةُن اثْز ٌَ ة َْ ُن يَزة  ْٔ ةَل ـِصَْغز

َوكَ
ْظَجةَب 

َ
ثْيُُؼ اأْل

َ
َػّلِ خ
ُّ َاذِثًزة  36ََصًْخة ىَ َِّز ُظ

َ
يَِع إََِل إسَِلِ ُمزََٔس ِإَوّّنِ أَل غٍّ

َ
َٔاِت ـَزأ ٍَ ز ْظَجةَب العٍّ

َ
أ

ز ٌَ ِِيِو َو َِ العٍّ يِِّ َوُصسٍّ َغ ٍَ ُٔء َخ َن ُظ ْٔ ََ ىِفِصَْغ ِ َن إاِلٍّ ِِف َتَجزةٍب َوَكَشلَِم ُزيّ ْٔ ىجس 37ة َنيْزُس ـِصَْغز
 منػو، أعلػى بنػاء نياالػدُّ  ُب يػيػرى  ٓب الػذم رحالصَّػ ىػذا بُب فرعوف ألفَّ  كذل  [؛ّٕ – ّٔ:غافر]
 غػػػّب إلػػػوو  دعػػول مػػػن زعمػػػو فيمػػا  موسػػػى تكػػػذيب تػػولرعيَّ  يظهػػػر أف ّٔػػػذا أراد إ٭بػػا

ََ اىَْنذِ  ِإَوّّنِ حمس :قاؿ ك٥بذا ،فرعوف ٌِ  ُّ َِّ ُظ
َ
 .(ُ)[ّٖالقصص:] ىجسبِ َ أل

زةُن لََعَ اىّػِز ِ حمس أمَّا قولػو: ٌَ ة َْ ْوكِْس َِل يَزة 
َ
 ابػن عػنركم  اآلجػر، ٕب اطػبخ :أم ،ىجسـَأ

   .(ِ) عباس
                                                

 .(ِّٖ/ٔ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ُ)
قاؿ  (.ُْٔ/ٔ(، الدر ا٤بنثور )َٖٖ/ُّ) (، تفسّب ابن أيب حاًبِٖٖ/ُّالقرطيب )( انظر: تفسّب ِ)

يقل: اطبخ ٕب اآلجر كاٚبذه؛ ألنَّو أكَّؿ من عمل اآلجر، فهو يعلمو الصَّنعة؛ كألفَّ ىذه  الز٨َّبشرم: كٓب
 =العبارة أحسن طباقنا لفصاحة القرآف،  كعلٌو طبقتو كأشبو بكبلـ ا١ببابرة. كأمر ىاماف كىو كزيره كرديفو
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 .(ُ)بو كبُب ،اآلجر صنع من ؿأكَّ  ىو: قتادة كقاؿ
 (ألػف ٟبسػْب: )قيل-. العماؿ ىاماف ٝبع رحالصَّ  ببناء ىاماف كزيره فرعوف أمر ك٤با

 ،ا٤بسػامّب كضرب، ا٣بشب كنشر كا١بص، اآلجر بطبخ كأمر -كاألجراء ألتباعا سول بناء
 كاألرض، مواتالسَّػ  اهلل خلػق منػذ بنيػافه  لغػوبٍ يػى  ٓب ٕبيػ  دكهكشػيَّ  ،البناء كرفعوا فبنوا
ِإَوّّنِ حمس .فيػػػػو يفتػػػنهم أف  اهلل أراد حػػػٌب رأسػػػو، علػػػػى يقػػػـو أف يقػػػدر ال البػػػاين فكػػػاف

ََ اىَْنذِ  ٌِ  ُّ َِّ ُظ
َ
 ال مػا الرباىػْب مػن رأل قد ألنَّو ؛ ّْ الشَّ  على فكفر ،ش ّّ  ىنا الظنُّ  ىجسبِ َ أل
 .(ّ)فطنة ذم على (ِ)ٱبيل
َْ إسَِلٍ َدزْيِيحمس: قولػوكيستفاد ٩بػا كٕب ا٤بنػادل مػن   ٌِ  ًْ ُس

ُخ ىَ ٍْ ة َغيِ  سػتدؿَّ أنػو ي ىجسٌَ
 علػى ليلدَّ الػ أفَّ  جهػة مػن خطػأ كىػو ،-علػى حػدّْ زعمػو– ا٤بػدلوؿ عػدـ علػى ليلالدَّ  بعدـ
 يسػتلـز ال ليلالػدَّ  عػدـ أفَّ  جهة كمن، ٰبصى أف من أكثر -انعالصَّ  كجود كىو-  ا٤بدلوؿ
 خػػػالق وأنَّػػػ بػػػو يػػػرد ٓب وأنَّػػػ بعضػػػهم لػػػو فتكلَّػػػ فقػػػد ىجسَدزززْيِيحمس :قولػػػو اكأمَّػػػ. ا٤بػػػدلوؿ عػػػدـ
ػػػػ  انعالصَّػػػػ نفػػػػي بػػػػو أراد كإ٭بػػػػا، بػػػػديهي ذلػػػػ  امتنػػػػاع فػػػػإفَّ  ؛فيهمػػػػا كمػػػػا كاألرض مواتالسَّ
 .ألمره كينقادكا ملكهم يطيعوا أف إالَّ  اسالنَّ  على تكليف ال وكأنَّ  ،بائعالطَّ  على االقتصارك 

زةُن لََعَ اىّػِز ِ حمس :قولػو أمَّا ٌَ ة َْ ْوكِْس َِل يَة 
َ
 وإنَّػ: فقيػل ،اأيضنػ ىهنػا لػو فػواتكلَّ  قػدف ىجسـَأ

ػػ صػػعود يػركـى  أف العاقػػل مػػن يبعػد  انعالصَّػػ إثبػػات إٔب يلسػب ال وأنَّػػ أراد وكلكنَّػػ، بآلػةو  ماءالسَّ
 علػػػى فيتوقَّػػػ بػػػو اإلحسػػػاس فػػػإفَّ  ؛ا٢بػػػس حيػػػ  مػػػن كال، -مػػػرَّ  كمػػػا- العقػػػل حيػػػ  مػػػن
ػػػػهكُّ  ذلػػػػ  قػػػػاؿ كإ٭بػػػػا ،البنػػػػاء ىػػػػذا مثػػػػل ىامػػػػاف يػػػػا فػػػػابنً  كإالَّ ، ره معتػػػػذّْ  كىػػػػو عودالصُّػػػػ . امن

 :قولػػو كىػو ،يػوعل تيجػةالنَّ  برتَّػ ٍبَّ ، انعالصَّػ علػى دليػل ال وأنَّػ رى قػرَّ  األشػياء ىػذه فبمجمػوع
ََ اىَْنذِبِزز َ حمس ٌِزز  ُّ َِّزز ُظ

َ
 مػػن كاألكثػػركف. الكػػاذبْب مػػن ألعلمػػو: يريػػد أف ٰبتمػػل ىجسِإَوّّنِ أل

                                                                                                                                 

الكشاؼ يم كالتَّجرب. باإليقاد على الطّْْب منادل با٠بو بػ: )يا( ُب كسط الكبلـ.. دليل التَّعظ=
(ّ/ُٕٗ– َُٖ.) 

   .(َُٖ/ٓ(، معاين القرآف الكرمي، للنَّظاس )ُْٔ/ٔ(، الدُّر ا٤بنثور  )ِٖٖ/ ُّ( انظر: القرطيب )ُ)
 ( ال ٱبيل: أم: ال يشكل.ِ)
 .(ِٖٗ/ ُٗانظر: تفسّب القرطيب ) (ّ)
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ػػ ػػ أك ،منػػو جهػػبلن  البنػػاء ىػػذا مثػػل بػػُب وأنَّػػ علػػى رينا٤بفسّْ  صػػادفهم حيػػ  مىلئًػػوً  علػػى اتلبيسن
 ..الفطن من كأخبلىم اسالنَّ  أغىب

زحمس: قػاؿ كإ٭با ٌَ ة َْ ْوكِْس َِل يَزة 
َ
 ىػذه ألفَّ  ؛اآلجػر ٕب اطػبخ: يقػل كٓب ىجسةُن لََعَ اىّػِز ِ ـَأ

كمػػا -..فرعػػوف اآلجػػر عمػػل مػػن ؿأكَّ  كػػاف كقػػد، نعةالصَّػػ تعلػػيم فيػػو كألفَّ  ؛أحسػػن العبػػارة
 .لعكاطَّ  ا١ببل طلع: يقاؿ .عودالصُّ  كاالطّْبلع: لوعكالطُّ  -سبق

ْرِض حمس : قولػػو كُب
َ
ُِززُٔدهُ ِِف األ َٔ وَُج زز ُْ  أرض :يعػػِب [،ّٗلقصػػص:]ا ىجسَواْظززَذْهََبَ 

 مسػتكربو  ككػلُّ  ، هلل ىػو إ٭بػا بػا٢بقّْ  االسػتكبار أفَّ  إٔب إشػارة، ىجسثَِؾْيِ اْتَزقِّ حمس( مصػر)
 .  (ُ)ا٢بقّْ  بغّب فاستكباره  سواه

 إٝباؿ النَّتائج ا٤بستفادة ٩با سبق: كىاؾ
َْ إسَِلٍ َدزْيِيحمس أمَّػا قولػو: ٌِ  ًْ ُس

ُخ ىَ ٍْ ة َغيِ  اىػايتلقَّ ، كػافرة فػاجرةه  كلمػةه " فهػي ..ىجسٌَ
 (مصػر) ُب سػائدة كانػت الػٍب األسػاطّب علػى فرعػوف فيهػا كيعتمػد. سليمكالتَّ  باإلقرار ا٤بؤلي 
 أف للسػػػافو  كال، يفكػػػر أف لػػػرأسو  يػػػدع ال الػػػذم، القهػػػر علػػػى ٍبَّ . لآل٥بػػػة ا٤بلػػػوؾ نسػػػب مػػػن
 دكف عوهنافيسػػم الكلمػػة ىػػذه ٥بػػم يقػػوؿ وكلكنَّػػ، كٲبػػوت ٰبيػػا مػػثلهم ابشػػرن  يركنػػو كىػػم. عػػربّْ يي 

 موسػػػػػى إلػػػػػو عػػػػػن كالبظػػػػػ ، ا٢بقيقػػػػػة معرفػػػػػة ُب با١بػػػػػدّْ  يتظػػػػػاىري  ٍبَّ   تعقيػػػػػب كال اعػػػػػَباض
، ةُن لََعَ اىّػِِ  ـَةْجَػْو َِل ََصْخً حمس: كيسػخر يلهو كىو ٌَ ة َْ ْوكِْس َِل يَة 

َ
يُِع ـَأ غٍّ

َ
َػّلِ أ
ة ىَ

 صػدؽ ُب شػاؾّّ  وبأنَّ  يتظاىر ذاها هكمالتَّ  كبلهجة يقوؿ كما .ماءالسَّ  ُب..ىجسإََِل إسَِلِ ُمََٔس 
ُّ حمس: ا٢بقيقػة إٔب ليصػل بي كينقّْػ يبظػ   ّْ الشَّػ ىذا مع وكلكنَّ  ، موسى ز َِّ ُظ

َ
ِإَوّّنِ أل

ََ اىَْنذِبِزز َ  ػػ مػػع ا٤ببػػاراة حلقػػة كانػػت ا٤بوضػػع ىػػذا كُب !ىجسٌِزز  ىنػػا ٧بذكفػػة كىػػي. ظرةالسَّ
 حمس..هايػةبالنّْ  عجيػلللتَّ 

َ
ُِزُٔدهُ ِِف األ َٔ وَُج ز ُْ َِزة ال َواْظَذْهََبَ  ًْ إحَِلْ ز ُٓ جٍّ

َ
ٔا خ َِّز ْرِض ثَِؾزْيِ اْتَزّقِ َوَظ

 .(ِ)"[ّٗ:]القصص ىجسيُصَْجُػٔنَ 
 .ا٤بدلوؿ عدـ يستلـز ال ليلالدَّ  عدـكما يستفاد أف 

                                                

(، تفسّب ََٔ/ِْالرَّازم ) (،ِٖ/َِ(، ركح ا٤بعاين )ُِٔ/ُٓ(، ابن عادؿ )َُٖ/ّ( انظر: الكشاؼ )ُ)
   (.ِّٓ/ْالبظر ا٤بديد ) (،ْٓٔ/ِ، النسفي )(ّّْ/ٓالنَّيسابورم )

 (.  ِٓٗٔ– ِْٗٔ/َِالظّْبلؿ )( ِ)
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ًْ حمس ُب بياف العاقبػة كا٤بػآؿ: كقاؿ اهلل  ُْ زةَن َوىََلزْس َجزةَء ٌَ ة َْ َن َو ْٔ َوكَةُروَن َوـِصَْغز
َِةِت ـَةْظزذَ  ِ ٔا َظزةثِلِ َ ُمََٔس ثِةْْلَحّ زة َاُُز ٌَ ْرِض َو

َ
وا ِِف األ فػائتْب  :أم [،ّٗالعنكبػوت:] ىجسْهََبُ

 ين منو، بل أدركهم.فارّْ  :أم،  عذاب اهلل
ًِّ ـَزةجُْظْص َنيْزَؿ َاَن شَلكَِجزُح حمس :قػػاؿ اهلل  ًْ ِِف احْلَز ُْ ََِجزْشَُة ُِزَٔدهُ َذ َرزْشَُةهُ وَُج

َ
ـَأ

 َ ٍِ ِ ةل  [.َْالقصص:]  ىجساىظٍّ
َِة َغيَيْزِّ َخةِصزجً حمس :قػاؿ اهلل  رَْظزيْ

َ
َْ أ ٌَ  ًْ ُٓ ٍِِْ َرْشَُة ثَِشُْجِِّ ـَ

َ
َْ ـَلُُك أ ز ٌَ  ًْ ُٓ ٌِزِْ ة َو

 ًْ ز ُٓ ٍَ ُ حِلَْظيِ زة َاَن اَّللٍّ ٌَ َِزة َو ْؽَصْر
َ
َْ أ ز ٌَ  ًْ ُٓ ٌِِْ ْرَض َو

َ
َِة ثِِّ األ َْ َرَعْف ٌَ  ًْ ُٓ ٌِِْ يَْدُح َو ُّ الصٍّ َرَشدْ

َ
 أ

 ٍُ ًْ َحْظيِ ُٓ جُْفَع
َ
ٔا خ َْ َاُُ  [.َْالعنكبوت:] ىجسٔنَ َوىَِس

ػابقة مػن العػرب كالعظػات  كا٢باصل أنَّو يقاؿ ُب ىذه الصّْيغة من النّْداء مػا قيػل ُب السَّ
 من حي  االعتبار ببياف عاقبة الظَّا٤بْب ا٤بستكربين.

 
  ظداءػاضدَّاطري: - ٗ

   : ففي موضع كاحد من موسى (ُ)كأمَّا نداء السَّامرم
 [ٓٗطػو:]

 . (ِ)كماؿ إٔب السَّامرم حي  ترؾ ىاركف  كا٣بطاب من موسى 
                                                

أنَّو من قـو كانوا  ك)السَّامرم(: قيل ا٠بو ىاركف، كقيل ا٠بو موسى بن ظفر، كعن ابن عباس   (ُ)
آمن بو كخرج معو. كقيل: كاف  جارنا ٤بوسى  يعبدكفى البقر، كقيل: كاف رجبل من القبط. ككاف

عظيمنا من عظماء بِب إسرائيل من قبيلة تعرؼ )بالسَّامرة(، كىم معركفوف بالشَّاـ. قاؿ سعيد بن جبّب 
 :( انظر: أضواء البياف .)(، تفسّب ٖٕ/ْكاف من أىل )كرماف(. كقيل: كاف من أىل )باجرما
ر ا٤بنثور ِّْ/ُُ(، تفسّب القرطيب )ُّّ/ٓ)(، تفسّب ابن كثّب ٕٔ -ٔٔ/ِالطَّربم ) (، الدُّ

(، زاد ا٤بسّب ّٕٔ/ٕ(، البظر احمليط )ّْ/ٔ(، تفسّب أيب السُّعود )ُٓٓ/ِ(، الكشاؼ )ٖٖٓ/ٓ)
(، ٗٓ/ّ(، النُّكت كالعيوف )َّٓ/ُّ(، ابن عادؿ )ِْٗ–َِٖ/ُٔ(، التَّظرير كالتَّنوير )ُّٕ/ّ)

ك)باجرما(: قرية من أعماؿ البليخ قرب )الرَّقة(، من  (.ّّٓ/ّالسمعاين ) (،ّٓ/ْتفسّب البيضاكم )
(، كانظر: معجم َِِ/ُأرض ا١بزيرة. )ياقوت(. كيقاؿ: موضع قبل نصيب )معجم ما استعجم( )

 (.ُّّ/ُالبلداف )
 (. ِٖٔ/ُ( انظر: تفسّب الطَّربم )ِ)



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

179 
 

 بعػػد نػافق  اهلل عػدكَّ  كلكػن ،إسػرائيل بػػِب ُب اعظيمنػ امرمالسَّػ كػاف  قتػادة: قػاؿ
ػػ ، موسػػى مػػع البظػػر قطػػع مػػا  يعكفػػوفى  كىػػم ،بالعمالقػػة (إسػػرائيل بنػػو) تمػػرَّ  افلمَّ
ٔاحمس ٥بػم أصػناـو  علػى ُ ًٓ  جَلَة اْجَػْو  ُمََٔس  يَة كَةل َ زة ةإِل ٍَ ز َن ُٓ َ زحٌ آ ًْ ل َٓ ِ  فاغتنمهػا [،ُّٖ:]األعػراؼ ىجسل
ػفا العجػل عبػادة إٔب ٲبيلػوف أهنػم كعلػم ،امرمالسَّ   لػو موسػى  اؿفقػ .(ُ)العجػل ذٚبَّ

ة كَةَل حمس: بصػيغة النّْػداء ٍَ   ؟قصػت  كمػا شػأن  مػا :أم [،ٓٗ]طػو: ىجسَظزةِمصِيَّ  يَزة َرْػُجزَم  َذ
 .الفعلة كعظم، األمر جسامة إٔب تشّب يغةالصّْ  كىذه
 كٗبػػػا بػػو كيفعػػػل ،باعَبافػػو كيػػده بطػػػبلف اسللنَّػػ ليظهػػر بػػػذل  اهإيَّػػ  خطابػػوك 
 .  (ِ)األمم من خلفهم ك٤بن ،للمفتونْب نكاالن  يكوف ما أخرجو
 

 ظداءػاضطخضوشاتػاِّخرىػزغرػاضجطاداتػ)ظداءػاضظطضظ(: راذًرا:
 [.ُٖمل:النَّ في موضع كاحد: ]فنداء النَّملة للنَّمل  أما
 
 بغانػاضططظؼ: - ٔ
ُو حمس :قولػو  أمَّػا ٍْ ة اجلٍّ َٓ حَّ

َ
يٌَح يَة خ ٍْ ِو كَةىَْخ َج ٍْ ْٔا لََعَ َوادِ اجلٍّ دَ

َ
[. ُٖالنمػل:] ىجسَخ ٍّ إَِذا خ

 يكونػػا أف وفكالنُّػػ الػػواك سػػبيل كإ٭بػػا ،وفكالنُّػػ بػػالواك ٯبمعػػوا أف صػػلح كيػػف :قائػػل قػػاؿ فػػإف
ػ ىػذا ُب ةالعلَّػ: لػو قيػل؟ اسللنَّػ  اهلل قػػاؿ ،اسالنَّػ ٦بػرل ينكأجػر  ،اسالنَّػ بوصػفً  كصػفنى  نَّ أهنَّ
: ُو حمس ٍْ ة اجلٍّ َٓ حَّ

َ
يٌَح يَة خ ٍْ ػ (؛مػلالنَّ ) فعل ُب الواك فأثبتت ىجسكَةىَْخ َج  ،بػالقوؿ كصػفنى  نَّ ألهنَّ

يْزُخ حمس : كقػاؿ .اسالنَّػ مػن يكػوف أف سبيلو كالقوؿ
َ
ثَِخ إِّّنِ َرخ

َ
بِيِّ يَة خ

َ
ُٔظُؿ أل إِذْ كَةَل يُ

                                                

 (. ِّٗ/ ُُ( انظر: تفسّب القرطيب )ُ)
ر ا٤بنثور )ِِٓ/ُٔ(، ركح ا٤بعاين )ّٖ/ٔ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ِ) حاًب  (، تفسّب ابن أيبّْٕ/ٔ(، الدُّ

(، ا٥بداية ُْٓ/ّ(، البظر ا٤بديد )ِْٔ/ْ(، تفسّب ا٤باكردم )ِّٗ/ُُ(، تفسّب القرطيب )ََّٓ/ٗ)
 (.ّْٗٔ/ٕإٔب بلوغ النّْهاية )
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َنجً  ْٔ َخَس َغََشَ َن
َ
ٍْ أ ًْ َِل ة َوالشٍّ ُٓ ْحُذ

َ
َص َرخ ٍَ ََ  َط َواىَْل ََ حمس: فقػاؿ [،ْيوسف:] ىجسَظةِجِسي  ،ىجسَظةِجِسي

 .  (ُ)اسالنَّ  كصف ٗبثل كصفهن وألنَّ  (؛ساجدات: )يقل كٓب
. آدـ بػػِب ٦بػػرل الكػػبلـ بعػػض ُب يػىٍعًقػػل ال كمػػا ا٤بػػواتى  ٘بيٍػػرمى  أف العػػرب سػػنن مػػنك  
[، ّّ:]األنبيػػاء ىجسيَْعززَجُدٔنَ  ِِف ـَيَززٍم حمس:  اهلل قػػاؿ(. أرضػػوف) :أرض ٝبػػع ُب فيقولػػوف

ُؤالءِ َحِِْػُلٔنَ حمسك َْ ة  ٌَ َخ  ٍْ يُْخ حمسك [،ٓٔ:]األنبيػاء ىجسىََلْس َغيِ
َ
ثَِخ إِّّنِ َرخ

َ
بِيِّ يَة خ

َ
ُٔظُؿ أل إِذْ كَةَل يُ

َنجً  ْٔ َخَس َغََشَ َن
َ
ََ أ ًْ َِل َظةِجِسي ُٓ ْحُذ

َ
َص َرخ ٍَ َط َواىَْل ٍْ  .(ِ)[ْيوسف:] ىجسة َوالشٍّ

ة اجلٍّ حمسك  َٓ حَّ
َ
ًْ يَة خ َُِس ٔا َمَعةنِ ُو اْدُريُ زةحمسك [،ُٖالنمػل:] ىجسٍْ َْ زة َوَرُدو ٌَ زًح  َٓ ِ ُؤالءِ آل َْ ْٔ َاَن  َ  ىجسل
 [.ٗٗ:]األنبياء

ًُ حمس : قولػػو(، تفسػّب  كُب )تفسػّب الطَّػػربم ُٓ ُِ ُ َويَيَْػزز ًُ اَّللٍّ ُٓ ُِ وىَهِززَم يَيَْػزز
ُ
أ

ُِزٔنَ الالٍّ   عصػاة بػػِب آدـ البهػػائم اإلبػل كالبقػر كالغػنم فػتلعن أم:  [:ُٗٓالبقػرة:] ىجسِغ
 :ن كجهػػػػوا تأكيػػػػل قولػػػػو الػػػػذيكمػػػػا كجػػػػو  :إذا أجػػػػدبت األرض، فػػػػإف قػػػػاؿ لنػػػػا قائػػػػل

ُِززٔنَ حمس ًُ الالِغ ُٓ ُِ ك٫بػػو ذلػػ  مػػن ىػػواـ  ،ا٣بنػػافس كالعقػػارب: عنػػْب ىػػمالبلَّ  إٔب أفَّ  ىجسَويَيَْػزز
عٍت ما كاف من نىػ األرض، فإ٭بػا  كغػّب بػِب آدـ ، وع البهػائمكقد علمت أهنا إذا ٝبى
: كما خالف ما ذكرنػا فتقػوؿ كإ٭با ٘بمعو بالتاء، وف،وف كغّب الواك كالنُّ غّب الياء كالنُّ ٘بمعو ب

مػػن شػػأف العػػرب إذا كصػػفت  فػػإفَّ  األمػػر كإف كػػاف كػػذل : قيػػل؟ ك٫بػػو ذلػػ  (عنػػاتالبلَّ )
بػِب آدـ  اء كبغّب صورة ٝبع ذيٍكػرىافً ا من البهائم أك غّبىا ٩با حكم ٝبعو أف يكوف بالتَّ شيئن 

ًَ حمس :كمػا قػاؿ  من صفة اآلدميْب أف ٯبمعوه ٝبػع ذكػورىم،ٗبا ىو  ِ ًْ ل ٔا ِْلُئُدِِْ ُ َوكَةل
َِززة ًْ َغيَيْ ِْٓسُت فػػأخرج خطػػأّم علػػى مثػػاؿ خطػػاب بػػِب آدـ إذ كلمػػتهم   [ُِفصػػلت:] ىجسَشزز

ُو حمس :ككما قاؿ  ككلموىا، ٍْ ة اجلٍّ َٓ حَّ
َ
ًْ  يَة خ َُِس ٔا َمَعةنِ ٍَْط حمس: ككما قاؿ ،ىجساْدُريُ ز َوالشٍّ

                                                

(، َّ/ِ(،  الكشف كالبياف )ِِٔ/ّ(، ا٣بازف )ٕ/ّ(، تفسّب السَّمعاين )ُٕٖ/ِ( انظر: تفسّب القرطيب )ُ)
(، كانظر: مغِب اللَّبيب ّّٖ/ُالزَّاىر ُب معاين كلمات النَّاس )(، ُُٓ/ِ(، ا٣بازف )ْٕٓ/ِالبغوم )
 (.  ِِ/ُ(، كا٣بصائص )ْٖٕ)ص:

(، لساف العرب، مادَّة: ِٖٔ/ُ(، كانظر: ا٤بزىر ُب علـو اللُّغة كأنواعها )ْٗ( انظر: كتاب الكليَّات )ص:ِ)
 (. ُُُ/ٕ) )أرض(
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ََ َواىْ  ًْ َِل َظززةِجِسي ُٓ ْحززُذ
َ
ززَص َرخ ٍَ ًُ حمس :بقولػػو ذكػػره  اهلل عػػُب: آخػػركف كقػػاؿ .ىجسَل ُٓ ُِ َويَيَْػزز

ُِٔنَ الالٍّ   . (ُ)"ذل  قاؿ من ذكرك  .كا٤بؤمنْب ا٤ببلئكة :ىجسِغ
 
  سوائدػتتطضَّقػباآلغظ: - ٕ

ْٔ حمس :قولػو كىنا فوائد تتعلَّق باآلية، كما فيها من النّْػداء فػإفَّ  دَ
َ
ا لََعَ َوادِ َخ ٍّ إَِذا خ

ًْ ال ُْ ُُِٔدهُ َو ةُن وَُج ٍَ ًْ ُظيَيْ ٍُِّس ٍَ ًْ ال ََيِْػ َُِس ٔا َمَعةنِ ُو اْدُريُ ٍْ ة اجلٍّ َٓ حَّ
َ
يٌَح يَة خ ٍْ ِو كَةىَْخ َج ٍْ  اجلٍّ

ػػ (أحػػػد عشػػر)فظػػة ٝبػػػع ُب ىػػذه اللَّ قػػد  ىجسيَْشزززُػُصونَ   ت،ككنَّػػػ نػػادت، :ا مػػػن الكػػبلـجنسن
ػػػ ت،كقصَّػػػ ،تٍ رى مىػػػكأى  ت،ك٠بَّػػػ هػػػت،كنبَّ  ػػػ ت،صَّػػػكخى  رت،ذَّ كحى . كعػػػذرت، كأشػػػارت ت،كعمَّ
 حمس: كالكنايػػػة ،ىجسةيَزززحمس: داءفالنّْػػ

َ
زززحمس :نبيػػوكالتَّ  ،ىجسيَّ أ زززُو حمس :سػػػميةكالتَّ  ،ىجسةَْ ٍْ : كاألمػػػر ،ىجساجلٍّ

ٔاحمس ًْ حمس: كالقصػػص ،ىجساْدُريُزز َُِس ًْ حمس :ظػػذيركالتَّ  ،ىجسَمَعززةنِ ٍُِّس زز ٍَ  :خصػػيصكالتَّ  ،ىجسال ََيِْػ
ةنُ حمس ٍَ ُُِٔدهُ حمس: عمػيمكالتَّ  ،ىجسُظيَيْ ًْ حمس: اإلشػارةك  ،ىجسوَُج ُْ فػأدت  ،ىجسال يَْشُػُصونَ حمس: كالعػذر ،ىجسَو

 كحػػػقَّ  رعيتهػػػا، كحػػػقَّ  ،هػػػاكحقَّ  ،رسػػػولو  كحػػػقَّ ، اهلل  ٟبػػػس حقػػػوؽ حػػػقَّ 
 .(ِ) جنود سليماف 

 
 إجطالػطاػغدتغاد: - ٖ

لندائها على أفَّ عآب النَّمل عآب  دؿَّ ىذا ا٣بطاب من النَّمل كفهم داكد 
رِْض َوال َغةنٍِص يَِػُي ِِبََِةَخيِّْ حمس :هلل لو خصائصو كطبائعو، يقوؿ ا

َ
َْ َداثٍٍّح ِِف األ ٌِ ة  ٌَ َو

ًْ  إال سَةىُُس ٌْ
َ
ًٌ أ َم
ُ
  .[ّٖاألنعاـ:] ىجسأ

 اهلل رسوؿ أفَّ   ىريرة أيب غٌَة روي  :وٌٍة يسلَّ لَع ذلم أيًظة
 ِبَ َهازِ ِ  فََ َمرَ  َلٌة،َنمْ  فََّلَدَغْتهُ  َشَ َرةٍ  َتْحتَ  األَنِْبَياءِ  ِمنَ  ي  نَبِ  نََّزلَ ): )قاؿ(ّ) 

                                                

(،  ْْٖ/ُتفسّب النَّيسابورم )(، ُُْ/ْالرازم )(، ُِٖ/ُ(، تفسّب أيب السُّعود )ِٔٓ/ّ( تفسّب الطَّربم )ُ)
 (.َُٕ/ّابن عادؿ )

 (.ِّْ(، الكليَّات )ص:ُْٖ/ِ( اإلتقاف )ِ)
 ( أم: متاعو. ّ)
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ْيِتَها َأَمرَ  ُثمَّ  َتْحِتَها، ِمنْ  فَُ ْخِرجَ   َنْمَلةً  فََّهالَّ  :ِإلَْيهِ  اللَّهُ  فََ ْوَحى بِالنَّاِر، فَُ ْحِرقَ  بِبََّ
    .(ُ)((َواِحَدةً 

ػػػػػػػا،  ىريػػػػػػػرةكعػػػػػػػن أيب  : يقػػػػػػػوؿ  اهلل رسػػػػػػػوؿ ٠بعػػػػػػػت: قػػػػػػػاؿ أيضن
 َأنْ  ِإلَْيَََّّّهِ  اللََََّّّّهُ  فََََّّّ ْوَحى فَُ ْحرِقَََّّّتْ  النَّْمَََّّّ ِ  ِبَقْريَََّّّةِ  فََََّّّ َمرَ  ألَنِْبيَََّّّاءِ ا ِمَََّّّنْ  انَِبي َََّّّ َنْملَََّّّةٌ  قََّرَصَََّّّتْ ))

 .(ِ)((ُتَسب حُ  األَُممِ  ِمنْ  ُأّمةً  َأْحَرْقتَ  َنْمَلةٌ  قََّرَصْتكَ 
مثل بقية ا٢بيوانات. كقد هنى  كالشَّاىد أفَّ النَّمل أمَّةه من األمم تسبّْح اهلل 

 َواْلُهْدُهدُ  َوالنَّْحَلةُ  النَّْمَلةُ  :الدََّوا    ِمنَ  َأْرَبعٍ   ِ قَّتْ عن )) النَّيب 
 .(ّ)((َوالص َردُ 

 .(ْ)ا٤بؤذم إالفبل ٯبوز قتل النَّمل 
 

   ظداءػاضجطادات: اضحاديػرذر:
 [.ْْىود:نداء األرض كالسَّماء: ]
 [.ٗٔ:نداء النَّار:  ]األنبياء
 [.َُ:نداء ا١بباؿ: ]سبأ

 

                                                

 [.ُِِْ[، كمسلم، ]ُّّٗ( أخرجو البخارمُّ ]ُ)
(ِ[ ،  [. ُِِْ، كمسلم، ][َُّٗ( أخرجو البخارمُّ
ارمي َّٔٔ[، كأٞبد ]ِِّْكابن ماجو ] ،[، عن ابن عباس ِٕٔٓأخرجو أبو داكد، ] (ّ) [، كالدَّ

(،  ْْْ/ِ(، اإل٤باـ بأحادي  األحكاـ )ّْٓ/ٔ[. كا٢بدي  صظيح. انظر: البدر ا٤بنّب )َِِْ]
لصُّرىد(: طائر فوؽ (. ك)أُّٖ، ّٓ/ِ(، خبلصة البدر ا٤بنّب )َُّٗ، ْٖٓ/ِالتَّلخيص ا٢ببّب )

العصفور، كقيل: طائر أبقع ضخم الرأس يكوف ُب الشجر، نصفو أبيض كنصفو أسود، ضخم ا٤بنقار، لو 
(، ا٤بغرب ٕٗ/ٕ(، ككذل  انظر: العْب، مادَّة: )صرد( )ِْٖ/ّبرثن عظيم. انظر: مادَّة: )صرد( )

(ُ/ُْٕ .) 
(،  ُٓٓ(، بغية ا٤بسَبشدين )ص:ٕٓٔ/ِاية الطَّالب )( انظر على سبيل ا٤بثاؿ: حاشية العدكمّْ على شرح كفْ)

 (.  َٗ/ّ(، ا٤ببدع شرح ا٤بقنع )ُُٓ/ٓكتاب الفركع كمعو تصظيح الفركع )
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  ضدَّطاء:ظداءػاِّرضػوا - ٔ
 :أمَّا نداء األرض كالسَّماء فقد جاء ُب آية كاحدة، كىي قولو 

ةُء َوكُ حمس  ٍَ ْ كْيِِِع وَِديَض ال
َ
ةُء أ ٍَ ةَءِك َويَة َظ ٌَ ْرُض اثْيَِِع 

َ
ْمزُص َواْظزَذَْٔت زَورِيَو يَة أ

َ
ِِضَ األ

 اْْلُٔدِّيِ َورِيَو ُبْػسً 
ٍِ َ لََعَ ِ ةل  [.ْْىود:] ىجسا لِيَْلِْٔم اىظٍّ

 وأنَّػ علػى يػدؿُّ  ،ىجسَورِيزَو حمس: ىنا إٔب ما يتعلَّق بنداء ا١بمادات، فػإفَّ قولػو  كأكرد
 كٓب ،إليػو إال العقػل ينصػرؼ ٓب قيػله  قيلى  مٌب وأنَّ  ٕبي ، كالعظمة كالعلوّْ  ا١ببلؿ ُب سبظانو
 ُب رتقػرَّ  وأنَّػ علػى الوجػو ىػذا مػن تنبيػو كىػذا. ىػو وىي  القائل ذل  أفَّ  إٔب إالَّ  الفكر ويتوجَّ 
ػػػ كالعػػػآب العلػػػومّْ  العػػآب ُب ؼمتصػػػرّْ  كال العػػػا٤بْب ُب حػػػاكم ال وأنَّػػػ العقػػوؿ . ىػػػو إالَّ  فليّْ السُّ

 بوجػػػود العقػػػل عرػشػػػ فػػػإذا ،هػػػاكقوَّ  هاكشػػػدَّ  اـػاألجسػػػ ىػػػذه عظمػػػة علػػػى يػػػدؿُّ  ا٢بػػػسَّ  إفَّ ك 
 ذلػػ  صػػار، كأراد شػػاء كيػػف فيهػػا ؼمتصػػرّْ  عليهػػا مسػػتوؿ اـػاألجسػػ ٥بػػذه قػػاىر موجػػود
 قدرتػػػػو ككمػػػػاؿ، قهػػػػره كعلػػػػوّْ   اهلل جػػػػبلؿ كمػػػػاؿ علػػػػى ةالعقليَّػػػػ ةالقػػػػوَّ  لوقػػػػوؼ اسػػػػببن 

ػػػك . كمشػػػيئتو  ُب نافػػػذه  كتكليفػػػو أمػػػره أفَّ  علػػػىكيػػػدؿُّ ذلػػػ   ،ا١بمػػػادات مػػػن كاألرض ماءالسَّ
 .(ُ)ا١بمادات

 ؟كىل النّْداء ىنا ٦باز أـ حقيقة
 .(ِ)بو زٛبيّْ  ما فيها جعل: كقيل .موات ألهنا ؛٦باز ىذاقيل: 
 ينادل؟(. الذمقد سبق بياف ذل  كٙبقيق القوؿ الرَّاجح ُب )بياف من ك 

 األرض ُب ا٤بػاء لغػور اسػتعارأنَّػو "  أمَّا )ما كٕب ا٤بنادىل( فقد ذكر النَّيسابورم
ػػ عػػـوالطُّ  ُب ا١باذبػػة ةالقػػوَّ  إعمػػاؿ ىػػو الػػذم (البلػػع)  ىابالػػذَّ  كىػػو ،كالبلػػع الغػػورً  بػػْب بوللشَّ
 مكػػػاف ا٤بػػػاء جعػػػل كُب، ا٤بفعػػػوؿ إٔب الفعػػػل نسػػػبو االسػػػتعارة قرينػػػة كجعػػػل. خفػػػي   مقػػػر   إٔب

                                                

 (.  ْٗٗ/َُ(، كانظر: تفسّب ابن عادؿ )ّّٓ/ُٕ( انظر: تفسّب الرَّازم )ُ)
َِة حمس :(، ككذل  ينظر تفسّب قوؿ اهلل َْ/ٗ( انظر: القرطيب )ِ) اِت َواألرِْض إٍُِّة َغَصْط َٔ ٍَ ةََُح لََعَ العٍّ ٌَ

َ
األ

ة َٓ ْ ٌِِ ََ ْشَفْل
َ
ة َوأ َٓ َِ ٍِيْ ْن ََيْ

َ
َبْ َ أ

َ
َجةِل ـَد ةءِ َوِِهَ حمس :كقولو  [،ِٕ]األحزاب: ىجسَواْْلِ ٍَ ى إََِل العٍّ َٔ ًٍّ اْظَذ ُث

 ِ َِة َغةن دَحْ
َ
ة كَةتَلَة خ ًْ ْو َنْص

َ
شًْٔل أ رِْض ااْتَِية َغ

َ
ة َولأِل َٓ َ َُْضجْلَة حمس :كقولو  [،ُُ]فصلت: ىجسػِ َ ُدَرةٌن َذَلةَل ل

َ
ْٔ خ َ ل

 ِ َْ َرْشَيحِ اَّللٍّ شًل ٌِ َذَصّسِ ٌُ ُّ َرةِشًػة  ْحَذ
َ
َشا اىُْلْصآَن لََعَ َجَجٍو لََصخ  [.ُِ]ا٢بشر: ىجسَْ
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 ركعللػػػػزُّ  اإلنبػػػػات ُب با٤بػػػػاء األرض لتقػػػول بالغػػػػذاء ا٤بػػػػاء وشػػػػبَّ  وألنَّػػػ ؛اسػػػػتعارة اأيضنػػػػ الغػػػذاء
 موضػوعة لكوهنا؛ ىجساثْيَِِع حمس: لفظة االستعارة قرينة كجعل، عاـبالطَّ  اآلكل تقوم كاألشجار
 ،ذكػػره ا٤بقػدـ بوللشَّػ االسػتعارة سػبيل علػى ا١بمػاد أمػر ٍبَّ  .ا٤بػاء دكف الغػذاء ُب لبلسػتعماؿ
 مػػػن ا٨باطبنػػ كونػػػو إذ؛ (ُ)داءالنّْػػ السػػتعارة اترشػػػيظن  ليبلػػع يقػػػوؿ أف دكف األمػػر ُب كخاطػػب
زززةَءكِ حمس :قػػاؿ ٍبَّ . صػػػفاتو مػػن منػػػادل كونػػػو أفَّ  كمػػا ،ا٢بػػػيّْ  صػػفاتً   إٔب ا٤بػػػاءو  بإضػػػافة ىجسٌَ
 كاختػػار. با٤بالػػ  ا٤بلػػ  باتصػػاؿ بػػاألرض ا٤بػػاء التصػػاؿ ؛اتشػػبيهن  آّػػاز سػػبيل علػػى األرض
 امسػػتعّبن  اختػػار ٍبَّ  .ا٤بػػذكور شػػيحالَبَّ  ألجػػل (ماؤىػػا ليبلػػع: )يقػػوؿ أف دكف ا٣بطػػاب ضػػمّب

ػػ الفعػػل الفاعػػل تػػرؾ ىػػو الػػذم اإلقػػبلع ا٤بطػػر الحتبػػاس  ٍبَّ  ،كػػاف مػػا عػػدـ ُب بينهمػػا بوللشَّ
 ترشػػػيح مػػػن ىجساثْيَزززِِع حمس ُب ـتقػػػدَّ  مػػػا ثػػػل٤ب األمػػػر ُب كخاطػػػب ،االسػػػتعارة سػػػبيل علػػػى أمػػػر

أفَّ  )نػػػػػػػداء األرض(، ك)نػػػػػػػػداء  (ّ) . كقػػػػػػػد ذكػػػػػػػر النٌػيىسػػػػػػػابورم(ِ)"داءالنّْػػػػػػػ اسػػػػػػػتعارة
 السَّماء(..من آّاز ال من ا٢بقيقة..كقد ىو عكس ما قد رجَّظتو آنفنا.  

يػد علػى  كا٢باصل أفَّ اآلية تتضَّمن أكجهنا من الببلغة ذكرتي منها ُب )اإلقناع( مػا يز 
)اثنْب كعشرين( كجهنا
(ْ)  . 

 
                                                

من  ( االستعارة ا٤برىشَّظة ما ذكر معها مبلئم ا٤بشبَّو بو، كآّرَّدة ما ذكر معها مبلئم ا٤بشبَّو، كا٤بطلقة ما خلتُ)
شيح كالتَّجريد إال بعد أف تتمَّ االستعارة باستيفائها قرينتها لفظيَّة أك  مبلئم ا٤بشبَّو بو أك ا٤بشبَّو..كال يعترب الَبَّ

ا؛ ألنَّو قد ذكر ا٤بشبَّو نفسو، كال قرينة ا٤بكنية ترشيظنا؛ ألفَّ  حاليَّة؛ ك٥بذا ال تسمَّى قرينة التَّصرٰبيَّة ٘بريدن
ئم ا٤بشبَّو، أمَّا ا٤بكنية ففيها الـز من لوازمو، كٜبَّة فرؽ بينهما. كىنا ا٤بشبَّو: غور ا٤باء، ا٤برشَّظة فيها مبل

، كالقرينة نسبة الفعل إٔب ا٤بفعوؿ...كما شبَّو ا٤باء  كا٤بشبَّو بو: البلع، ككجو الشَّبو: الذَّىاب إٔب مقر  خفي 
 شيح نداء ا١بماد، كا٤ببلئم البلع....         بالغذاء، فا٤باء مشبَّو، كالغذاء مشبَّو بو، كالَبَّ 

على تفسّب  ا٣بفاجي حاشية الشهاب(، ِٔ/ِ، كانظر: تفسّب النسفي )(ِٓ/ْ( تفسّب النَّيسابورم )2)
 (.ٕٗ/ُِ) تفسّب ا٤بنار(، ََُ/ٓ) البيضاكم

 (.ِٓ/ْ( انظر: ا٤بصدر السَّابق )ّ)
(،  َُِ/ِ(، كينظر: الربىاف ُب علـو القرآف )ِّٖ-ّٕٓر )( انظر: اإلقناع بْب طريقة القرآف كعرض ا٤بفسّْ ْ)

مة تفسّب ابن النَّقيب ِٗ–ُٗدالئل اإلعجاز )ص: (،ِِٕ/ّ(، )ُُِ/ِاإلتقاف ) (، مقدّْ
 (. َّٕ(، ك)ص:ّٕٗ)ص:
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 ظداءػاضظَّار: - ٕ
 :كأمَّا نداء النَّار فقد جاء ُب قولو 

َِة يَة َُةُر ُنِٔن ثَْصدً حمس  ًٌ كُيْ ًَ ا وََظال كيسػتفاد مػن ىػذا النّْػداء  [،ٗٔ:األنبيػاء] ىجسة لََعَ إِثَْصاِْي
 طبيعػػػة ةً شػػػدَّ  مػػػع ارالنَّػػػ أفَّ ك  ، ٗبشػػػيئتو إال شػػػيءو  ُب ري تػػػؤثػّْ  ال بيعػػػةالطَّ  فَّ أمػػػور منهػػػا: أ
 كأقسػى أصػلبي  ا٢بطػبى  أفَّ  شػ َّ  كال ، كإبػراىيم ا٢بطػبي  فيهػا ألقػى فيهػا اإلحراؽ
 إبػػػراىيم علػػػى ككانػػػت ،ىػػػإبرّْ  ا٢بطػػػبى  فأحرقػػػت ،ك٢بمػػػو  إبػػػراىيم لػػػدجً  مػػػن كأقػػػول
  ٗبشػيئتو إال كػاف مػا اكائننػ شػيءه  يقعي  ال من فسبظاف ،اكسبلمن  ابردن ، اؿفعَّػ 

 طبيعػػػةى فػػػإفَّ  .فلتخلَّػػػ باهامسػػػبٌ  عػػػن األسػػػباب تػػػأثّبً  فٚبلُّػػػ  اهلل شػػػاء لػػػوك  .يريػػػد ا٤بػػػ
 فصػار ا٢بطػب أحرقػت ىػذا كمػع ٨بتلفػة، معػافو  إٔب أيتجػزَّ  ال كاحػد معػُب ارالنَّ  ُب اإلحراؽ
 ذلػ  فدؿَّ .  إبراىيم على اكسبلمن  ابردن  كائنة ىي الذم الوقت ُب ىاحرّْ  من ارمادن 
ػػ خػػالق ٗبشػػيئة ىػػو إ٭بػا حقيقػػة أثّبالتَّػػ أفَّ  ىعلػػ قاطعػػة داللػة  وكأنَّػػ ، كاألرض مواتالسَّ
 إال ذلػ  مػن لشيء تأثّب ال وكأنَّ  األسباب، من شاء ما على باتا٤بسبّْ  من شاء ما بيسبّْ 

 .(ُ) ٗبشيئتو
ػػػػ إذ؛  إلبػػػػراىيم معجػػػػزة ذلػػػػ   اهلل أظهػػػػر كقػػػػد"  قى تعلُّػػػػػ ارالنَّػػػػ إٔب وكىجَّ
 أك، (ِ)ا٢بقيقػة علػى الكػبلـ كػاف إف اكسػبلمن  ابػردن  تكػوف كأف، إلحػراؽا ةقوَّ  بسلب اإلرادة
، (ّ)البليػغ شػبيوالتَّ  علػى الكػبلـ كػاف إف ارالنَّػ ٕبػرارة أثرالتَّػ  إبػراىيم مػزاج عن أزاؿ
 ال حقيقػػػة فهػػػو اسػػػبلمن  كوهنػػػا اكأمَّػػػ .ؾٕبىػػػرّْ  فيػػػ  ا٤بلقىػػػى ٙبريػػػق عػػػدـ ُب كػػػربد كػػػوين :أم

                                                

 (. ٕٔ/َِ(، )ِّْ/ِ( انظر: أضواء البياف  )ُ)
ا ٙبوَّلت إٔب ِ) بردو النقبلب ا٢بقيقة. أمَّا لو بقيت النَّار نارنا على (  أم: لو كاف ا٣بطاب للنَّار لكاف ا٤بعُب أهنَّ

من حي  عدـ التَّأثر فإفَّ ا٤بعُب يكوف كوين كربد ُب  حقيقتها كلكنَّها كانت كالربد على إبراىيم 
 عدـ ٙبريق ا٤بلقىى في  ٕبىرّْؾ فظذؼ أداة التَّشبيو ككجو الشبو. 

ٍَّ ِْلَةٌس حمس: شبيو، كٓب ييٍذكىر فيو أيضنا كٍجو الشَّبو. ٫بو قولو ( ىو التَّشبيو الذم ٓب تيٍذكر فيو أداة التَّ ّ) ُْ

 ٍَّ ُٓ َ ًْ ِْلَةٌس ل جُْذ
َ
ًْ َوخ التَّشبيو البليغ ا٤بصدر ا٤بضاؼ ا٤ببْبّْ للنَّوع ٫بو: )راغ ركغاف [. كمن ُٕٖ]البقرة: ىجسىَُس

 العافية(... الثَّعلب(، كمنو أيضنا إضافة ا٤بشبَّو بو للمشبَّو ٫بو: )لبس فبلفه ثوبى 
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ًٌ حمس كًذكر ،(ُ)٧بالة ، اشتد إذا رٗبا بدكامو مؤذو  الربد ألفَّ  ؛كاالحَباس الربد ذكر بعد ىجسةَظال
 .(ِ)"لذل  بلـالسَّ  بذكر ذكره بفعيقّْ 

، أكػػواف ّٔػػا فتكػػوَّ  الػػٍب الكلمػػة ىػػي ىػػذهكأمَّػػا )مػػا أعقػػب ا٤بنػػادل( مػػن األمػػر فػػإفَّ 
 حمس :نػواميس ّٔػا كٚبلق، عوآب ّٔا كتنشأ

َ
َراَد َشحْبة أ

َ
ْمُصهُ إَِذا أ

َ
ة أ ٍَ َْ َذَيُهزٔنُ إِجٍّ  ىجسْن َحُلَٔل سَلُ ُز

 [.ِٖيػس:]
 ٙبػرؽ ارالنَّػ أفَّ  ا٤بعػركؼ كا٤بشػهود ؟ إبػراىيم ارالنَّ  ٙبرؽ ٓب كيف: نسأؿ فبل
. اكسػػبلمن  ابػردن  كػوين: ٥بػا قػػاؿ الػذم ىػو حارقػةن  كػوين: ارللنَّػػ قػاؿ الػذمف  ة؟ا٢بيَّػ األجسػاـ
 للبشػر امألوفنػ. ا٤بدلوؿ ىذا كاف كيفما قو٥با عند مدلو٥با تنشئ الٍب الواحدة الكلمة كىي
 .مألوؼ غّب أك

 كيػػػف: يسػػألوف نالػػذي ىػػم البشػػر أعمػػاؿ إٔب  اهلل أعمػػاؿ يقيسػػوفى  نالػػذي إفَّ 
 كاخػػتبلؼ، بيعتػػْبالطَّ  اخػػتبلؼ يػػدركوف نالػػذي افأمَّػػ يكػػوف؟ أف أمكػػن ككيػػف ىػػذا؟ كػػاف

. علمػػػي   غػػػّب أك اميِّػػػعل تعلػػػيبلن  ٱبلقػػػوا أف ٰبػػػاكلوف كال، أصػػػبلن  يسػػػألوف ال فػػػإهنم، األداتػػػْب
 البشػػر ٗبػػوازين ظليػػلكالتَّ  عليػػلالتَّ  ميػػداف ُب ليسػػت. صػػبلن أ ا٤بيػػداف ىػػذا ُب ليسػػت فا٤بسػػألة
 القػػدرة إٔب اإلحالػة مػنهج غػّب ا٤بعجػزات ىػذه مثػل رتصػوُّ  ُب مػنهج ككػلُّ . البشػر كمقػاييس
 البشػػر ٤بقػػاييس خاضػػعة غػػّب  اهلل أعمػػاؿ ألفَّ  ؛أساسػػو مػػن فاسػػد مػػنهجه  ىػػو ا٤بطلقػػة
 .احملدكد القليل كعلمهم
 كيػػف اأمَّػ. يكػوف أف ٲبلػ  صػانعو ألفَّ  ؛كػاف قػد ىػذا بػأفَّ  نػؤمن أف فقػط علينػا إفَّ 
 مػا فػذل ..ارالنَّ  ٙبرقو فبل  بإبراىيم صنع ككيف كسبلـ؟ برد ىي فإذا اربالنَّ  صنع
 سػول لنػا كلػيس. احملػدكد البشػر بعقػل إدراكو إٔب سبيل ال وألنَّ  ؛القرآين صي النَّ  عنو سكت
 .دليل من القرآين صالنَّ 

                                                

نا ُب كلّْ األحواؿ، أم: سواء  (  أم: ألنَّو ال يتأتَّى ٞبلها على آّاز ألفَّ إبراىيم ُ)
خرج منها سا٤ب

 ٙبوَّلت حقيقة النَّار إٔب بػىٍردو أك أزاؿ عن مزاجو التَّأثر....  
 (.َُٔ/ُٕ( التَّظرير كالتَّنوير )ِ)
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 ُب نظػػػائره تقػػع مػػػثبلن  إالَّ   إبػػراىيم علػػػى اكسػػبلمن  ابػػػردن  ارالنَّػػ ٙبويػػػل كػػاف كمػػا
 قاتضػػيّْ  مػػن فكػػم. ا١بػػاىر ا٤بثػػل ىػػذا ىػػايهزُّ  كمػػا ا٤بشػػاعر هػػزُّ  ال قػػد هػػاكلكنَّ . شػػٌبَّ  صػػور
 ىػػي كإف، قاضػػيةال القاصػػمة تكػػوف أف شػػأهنا مػػن كا١بماعػػات باألشػػخاص ٙبػػيط ككربػػات
ػػػ كىػػػي بػػػا٣بّب كتعػػػود، ٚبمػػػد كال كتػػػنعش، ٛبيػػػت كال ٙبيػػػي ىػػػي فػػػإذا، صػػػغّبة لفتػػة إال  رالشَّ

 .؟ ا٤بستطّب
ًٌ يَة َُةُر ُنِٔن ثَْصدً  إفَّ  ًَ ا وََظال  كا١بماعػات األشػخاص حيػاة ُب رلتتكػرَّ  ة لََعَ إِثَْصاِْي
 كػػلَّ  تبطػػل الػػٍب للكلمػػة رمػػز إالَّ  ىػػي كإف ،عواتكالػػدَّ  كالعقائػػد األفكػػار حيػػاة كُب ،كاألمػػم
 ..ترد ال الٍب العليا الكلمة ألهنا ؛كيد كلَّ  كٙببطي ، قوؿ

 

 ظداءػاضجبال: - ٖ
 :كأمَّا نداء ا١بباؿ فقد جاء ُب قوؿ اهلل 

جَلٍّة سَلُ اْتَِسيسَ حمس 
َ
ْيَ َوخ ُّ َواىػٍّ َػ ٌَ ّوِِب 

َ
ٍِّة ـَْظال يَة ِجَجةُل أ َِة َداُوَد ٌِ [، َُسػبأ:] ىجسَوىََلْس آدَحْ

–كيقاؿ ُب نداء ا١بباؿ ما قيل ُب سابقو من نداء األرض كالسَّماء..من عظمة ا٤بنادىل 
، حي  جعلو مسخَّرنا لداكد  ،، كانقياده لقدرة اهلل -بفتح الداؿ ا٤بهملة

 ما ٨بلوقاتو ُب كتصريفو ،اهلل  معى نً قد جاء ىذا البياف موجَّهنا للمخاطىبْب؛ لبياف ك 
بْبَّ ُب غّب موضع أفَّ اهلل  كما ملكو عظيم إٔب كيشّب، كملكو قهره بلءاستي حيوضّْ 
  داكد فضيلة إٔب إشارةلو ما ُب السَّموات كما ُب األرض. كُب اآلية . 
، عمكالنّْ  ،اّبالصَّ  كالعمل ،افعالنَّ  العلم من كآتاه على داكد  اهلل  منَّ  كلقد
 يورالطُّ  من كا٢بيوانات ،كا١بباؿ ،ماداتا١ب  أمرهمن  بو وخصَّ  ما ،عليو نعمو كمن
 خصائصو من ذل  ككاف ،لو ٦باكبةن  ، رّٔا  ٕبمد سبيحالتَّ  كتػيرىجّْع معو، تػيؤىكّْبى  أف
  .بعده كال قبلو ألحد تكن ٓب الٍب

؛ سبيحالتَّ  علىمن ا٤بخاطىبْب  كلغّبه لو امنهضن ٧بفّْزنا ك  يكوف ذل  أفمن فائدة ك 
م  كٛبجيده، ، رّٔا بتسبيح تتجاكب ،كا٢بيوانات ١بماداتا ىذه رأكا إذا فإهنَّ

قوؿ اهلل  القرآف ُب جاء فقد . اهلل ذكر على جيهيّْ  ٩با ذل  كاف كٙبميده، كتكبّبه،
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: جُْع َواحمس َٔاُت العٍّ ٍَ  تَُعّجُِح سَلُ العٍّ
َ
ٍء أل َْ ََشْ ٌِ ٍَّ ِإَوْن  ِٓ َْ ذِي ٌَ ٍِْسهِ  إالرُْض َو يَُعّجُِح ِحَ

َْ ال  ًْ َوىَِس ُٓ َٔن تَْعِِيَد ُٓ كمن ا٤بعلـو أفَّ )النَّكرة ُب سياؽ النَّفي [، ْْ:]اإلسراء ىجسَتْفَل
 كالنَّهي تعمُّ(.
 . ٤بشيئتو منقاده  كىو إال ناطقو  كال صامتو  من ما وبأنَّ  إشعاره  ا١بماد خطاب كُب
ػػ ا٢بديػػدى  لػػو  اهلل الفى أى  كقػػد  نػػار غػػّب مػػن يشػػاء مػػا منػػو يعمػػل كالعجػػْب معكالشَّ

 مػػػن أكٌب ٤بػػػا يػػػده ُب ا٢بديػػػدي  فى ال أك ،يسػػػّب  اهلل ةقػػػدر  ُب كذلػػػ  ،ًمٍطرىقىػػػةو  ضػػػرب كال
 . ةالقوَّ  ةشدَّ 

 ؟كىل تيسػبّْح حقيقػةن أـ بظهػوًر أثػر الصَّػنعة فيهػا، كداللتهػا علػى كجػود ا٣بػالق 
ػػػرين قػػػوالف.   تسػػػبيح  داكد مػػػع ّبكالطَّػػػ ا١ببػػػاؿ تسػػػبيح أفَّ  ٙبقيػػػقكقػػػد سػػػبق للمفسّْ

   .نعلمها ال ك٫بن  ىو يعلمها، ّٔا حتسبّْ  إدراكاتو  ٥با  هلل ٯبعل ،حقيقي
 
   اضظَّتائجػاضطدتغادة: - ٗ

َََّّّماء( فيهػػػا  الػػػٍبك٩بَّػػا سػػػبق يتبػػػْبَّ أفَّ الصّْػػػيغة  تػػػدؿُّ علػػػى عظمػػػة )نَََّّّداء األرا والسَّ
، -بفتح الداؿ ا٤بهملػة–، كأيضنا تدؿُّ على عظمة ا٤بنادىل -بكسر الداؿ ا٤بهلمة–ا٤بناًدم 
كإرادتػػػو، كأفَّ  ا أجسػػػاـ عظيمػػػة ٨بلوقػػػة، كأهنػػػا علػػػى عظمهػػػا خاضػػػعةه لقػػػدرة اهلل كأهنػػػ

 ا١بمادات تؤمر كتنقاد..
، كقػوَّة تػأثّبه ُب -بفػتح الػداؿ ا٤بهملػة–فيدؿُّ علػى عظمػة ا٤بنػادىل  )نداء النَّار(كأمَّا 

 فهػػػو خػػػالقي  ،ا٤بخلػػػوؽ البشػػػرم، كمػػػع ذلػػػ  فهػػػو ال يػػػؤثر ُب شػػػيءو إالَّ  ٗبشػػػيئة اهلل 
األسباب كا٤بسبّْبات، كلو شاء ٚبلُّفى تأثّب األسباب عن مسبّْباها لفعل، كذل  يػدؿُّ علػى 

لػػػو، كمػػػا يسػػػتفاد أفَّ  ، كتأييػػػد اهلل قدرتػػػو، كمػػػا يػػػدؿُّ علػػػى مكانػػػة إبػػػراىيم 
كمػػا ٯبػػب اإلٲبػػاف كالتَّسػػليم  كصػػفات ا٤بخلػػوؽ. ،البػػوفى شاسػػعه بػػْب صػػفاًت ا٣بػػالق 

اإلٲبػػػاف، ك٥بػػػذه القصّْػػػة مػػػن األثػػػر مػػػا يػػػنعكسي ُب نفػػػوًس ا٤بخػػػاطىبْب بػػػذل  كلّْػػػو، كأف ٥بػػػذا 
 كأفعا٥بم، كأفَّ ا٢بقَّ ال بدَّ أف يعلو كينتصر..

 



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

189 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 

ػ
ػوغتضطَّن:

 ا٤بنادل ا٤بفرد ا٤بعرفة.  أواًل:
 نكرة مقصودة.ال  ثانًيا:
 ا٤بنادل ا٤بوصوؼ بابن. ثالثًا:
 ا٤بنادل بلفَ )أىم( ك)أيو(.  :رابًعا

 
 

 
 

  

 

 ػ:ػاضططضبػاضثاضثػرذرػػػػػػػػػػػػػ
 اضطظادىػاضطبظؽػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كبياف ذل  على النَّظو التَّإب:

 يبُب النّْداء ُب بعض ا٢باالت، كىي:
 

ػاضطظادىػاضطغردػاضططرسظ:ػأوًضا:
ا ُب  كىو يبُب على مػا يرفػع بػو ُب ٧بػلّْ نصػب، كذلػ   ا٣بطاب القرآينكىو كثّب جدِّ
ًْ حمس٫بو اآليات التَّاليػة:  ُٓ ُِِْبْ

َ
ُّ حمس :ك٫بػو قولػو ، [ّّالبقػرة:] ىجسيَة آَدُم خ َػز ٌَ ّوِِب 

َ
 ىجسيَة ِجَجةُل أ

  [. َُسػبأ:]
"فألـز الضَّم أك نائبو، كنائب الضَّمّْ: األلف ُب ا٤بثػُب، كالػواك ُب ٝبػع ا٤بػذكَّر السَّػآب، 

 كنعِب )با٤بفرد(: ما ليس مضافنا كال شبيهنا با٤بضاؼ، كلو كاف مثُب أك ٦بموعنا.
 ما أريد بو معْبَّ سواء كاف علمنا أك غّبه.كنعِب )با٤بعرفة(: 

 فهذا النُّوع يبُب على الضَّمّْ ُب مسألتْب:
ا، ]كىػػػو كثػػػّب ُب النّْػػػداء مثػػػُب كال ٦بمػػػوع ٝبػػػع مػػػذكَّر سػػػا٤ب أف يكػػػوف غػػػّب :األولَََّّّى
َِةحمسالقػرآين[ ٫بػو:  ِ يِزَم حمس [،ٕٕألعػراؼ:]ا ىجسيَة َصةىُِح ااْت ْْ

َ
َْ أ ٌِ ُّ ىَحَْط   [،ْٔ:ىػود] ىجسيَة ُُُٔ  إٍُِّ

جِْع بَِعالمٍ حمس ْْ َِةحمس  [،ْٖىود:] ىجسيَة ُُُٔ  ا ة ِجبْتَ ٌَ ُٔد  ُْ    [.ّٓىود:] ىجسيَة 
ّوِِب حمسأف يكوف ٝبع تكسّب:  :الثانية

َ
  [.َُسػبأ:] ىجسيَة ِجَجةُل أ

كيبُب على األلف إذا كاف مثُب ٫بو: يا زيداف، يا رجػبلف، كيبػُب علػى الػواك إذا كػاف 
"ٝبع مذكر سا٤با: يا زيدكف، يا مس  .(ُ)لموف، إذا أريد بػهما معْبَّ

 
                           

  

                                                

 (. ُْْ –ُّْ( بتصرُّؼ عن )شذكر الذَّىب( )ص:ُ)
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ػ
ػاضظصرةػاضطػصودة:ػثاظًغا:

ا ُب النّْػػػداء؛ كلػػػػذل  تكتسػػػػب التَّعريػػػػف منػػػػو؛ ألنَّػػػػو  الػػػػٍبكىػػػي النَّكػػػػرة  تقصػػػػد قصػػػػدن
 .(ُ)ٰبدّْديىا من بْب النَّكرات، كىي تبُب على ما ترفع بو ُب ٧بلّْ نصبو 

  ، كىي:مواضع )أربعة(ُب فقد جاء  ا٣بطاب القرآينا٤بقصودة( ُب  كأمَّا نداء )النَّكرةي 
كْيِِِع حمس :قولو 

َ
ةُء أ ٍَ ةَءِك َويَة َظ ٌَ ْرُض اثْيَِِع 

َ
 [.ْْىود:] ىجسَورِيَو يَة أ

ْيَ حمس :كقولو  ُّ َواىػٍّ َػ ٌَ ّوِِب 
َ
ٍِّة ـَْظال يَة ِجَجةُل أ ٌِ َِة َداُوَد   [.َُسػبأ:] ىجسَوىََلْس آدَحْ

َشا ُؽالمٌ كَةحمس :كقولو  َْ ى   [.ُٗيوسف:]  ىجسَل يَة بَُْشَ
َِة يَة َُةُر ُنِٔن ثَْصدً حمس :كقولو  ًٌ كُيْ ًَ ا وََظال  [.ٗٔ:]األنبياء  ىجسة لََعَ إِثَْصاِْي
 كقد سبق بياف ما يتعلَّق ٗبعُب ىذه اآليات..        

َشا ُؽالمٌ زكَةَل يَة بُشْ حمس: أمَّا قولو  َْ سكوف ب- ىجسَصىزبُشْ : فإفَّ قولو  ىجسَصى 
يقػػػوؿ: فهػػػذا أكانػػػ ..، كاحتمػػػل أف  نكػػػرة مقصػػػودة، نػػػادل البشػػػرل، كأنَّػػػو  -اليػػػاءً 

يكوف نكرة غّب مقصودة فهو معرب، كحذؼ التَّنػوين ٤بنػع الصَّػرؼ؛ ألفَّ ألػف )فيعلػى( ال 
  .  (ِ)تكوف إالَّ للتَّأني 

  

                                                

(، ِٖٓ/ّ(، كانظر: شرح ابن عقيل على ألفيَّة ابن مال  )ّّٗ/ُ( انظر: اللُّباب ُب علل البناء كاإلعراب )ُ)
 ( من ا١بزء نفسو.ِِٔ(، ك)ص:ِِٗك)ص:

(، الكشاؼ َْ-ّٗ/ِ(، معاين القرآف، للفرَّاء )ِّٓ/ ّ( انظر ذل  مفصَّبلن ُب: دراسات ألسلوب القرآف )ِ)
 (.ِّّٖ/ْ(، القرطيب )ِٕ/ِ(، العكربم )َِٗ/ٓيط )(، البظر احملِْٕ/ِ)
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ػ

ػاضطظادىػاضطوصوفػبابن:ػثاضًثا:
)ابن( أك )بنػت( بشػرط أف يكونػا مضػافْب إٔب إذا كاف العلم ا٤بفرد موصوفنا بكلمة: 

 .(ُ)علم ففيو كجهاف: البناء على الضَّمّْ، كالبناء على الفتح
 النَّصب. إالأمَّا لفَ )ابن( الواقع صفةن للعلم فبل ٯبوز فيو 

ِ  َغيَيْ حمسكمثاؿ ذل  من القرآف الكرمي:  ٍَ ًَ اذُْنْص ُِْػ ََ َمْصيَ ُ يَة ِغحَِس ابْ َم إِذْ كَةَل اَّللٍّ
دَِم  َٔارِئََّن يَة ِخيحمس [،َُُا٤بائػدة:] ىجسَولََعَ َوادِلَ ْو يَْعَذِػيعُ زإِذْ كَةَل اْتَ َْ  ًَ ََ َمْصيَ  ىجسَربََّم  َِس ابْ

ُ يَة ِخيحمس [،ُُِا٤بائػدة:] ٍِّزةِس زِإَوذْ كَةَل اَّللٍّ َُْخ كُيَْخ لِي
َ
خ
َ
ًَ أ ََ َمْصيَ كألفَّ  [؛ُُٔا٤بائػدة:] ىجسَِس ابْ

 .  (ِ)تح كالضَّم مقدَّراف)عيسى( اسم مقصور فالف
كُب )الفريد(: "ٰبتمل أف يكوف )عيسى( مفتوحنا علػى إتبػاع حركتػو ال حركػة االبػن؛ 
ألنَّو قد كصفت بو، كىو بْب علمْب، كقول : )يا زيد بن عمػرك(، فظركػة )زيػد( اإلتبػاع، 
كحركػة )ابػػن( حركػػة إعػػراب، كأف يكػػوف مضػػمومنا كقولػػ : )يػػا زيػػد بػػن عمػػرك(، فػػػ: )زيػػد( 
؛ ألنَّػػػو منػػػادل مفػػػرد، ك)ابػػػن( منصػػػػوب؛ ألنَّػػػو صػػػفة مضػػػافة، كقولػػػ : )يػػػا زيػػػػد  مضػػػمـو
صػاحب بشػػر(. فػإف قلػػت: )عيسػى( آخػػره ألػػف ال تكػوف عليهػػا فتظػة كال ضػػمَّة؛ قلػػت: 

 .  (ّ)تقدَّر عليها"
 

ػ)أي(ػو)أغَّظ(:ػ:ػػاضطظادىػبضغظػرابًطا:
و )أؿ(، كعلى ا٤بشتقّْ كيأٌب مبنينا على الضَّم ُب ٧بلّْ نصب، كتدخل على ما في

، ك٦بموع الصّْيغ ُب   تأٌب على النَّظو التَّإب:  القرآف الكرميكغّب ا٤بشتقّْ

                                                

 (. ُْٗ –ُْٖ/ ُ(، شذكر الذَّىب )ِّ –ِِ/ْ( انظر: أكضح ا٤بسال  إٔب ألفيَّة ابن مال  )ُ)
 (. ِٗ(، الشَّواىد على القواعد )ص:ُِّ/ُ( انظر: التّْبياف ُب إعراب القرآف )ِ)
اء، ك)عيسى( منادل مفرد علم مبِب على الضَّمّْ (. كا٢باصل أفَّ )يا( حرؼ ندَُْ –َُّ/ِ( الفريد )ّ)

 ا٤بقدَّر على األلف ُب ٧بلّْ نصب، ك)ابن( بدؿ أك نعت لػ )عيسى(، ك)مرمي( مضاؼ إليو..
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ة اجلٍّةُس حمس :قاؿ اهلل  َٓ حَّ
َ
ة الصٍُّظُٔل حمس [،ُِالبقرة:] ىجسيَة خ َٓ حَّ

َ
يَة حمس [،ُْا٤بائدة:] ىجسيَة خ

ة اجلٍِِّبَّ  َٓ حَّ
َ
 حمس [،ْٔألنفاؿ:]ا ىجسخ

ُ
ٍَأل ْ ة ال َٓ حَّ

َ
ة اىَْػضِيضُ حمس [،ّْيوسف:] ىجسيَة خ َٓ حَّ

َ
يَة حمس [،ٖٕيوسف:] ىجسيَة خ

ة الصَُّظُو  َٓ حَّ
َ
ُو حمس [،ُٓا٤بؤمنوف:] ىجسخ ٍْ ة اجلٍّ َٓ حَّ

َ
ةِخصُ حمس [،ُٖالنمل:] ىجسيَة خ ة العٍّ َٓ حَّ

َ
 [،ْٗالزخرؼ:] ىجسيَة خ

ُِو حمس ٌّ ضٍّ ٍُ ْ ة ال َٓ حَّ
َ
زِّصُ حمس [،ُا٤بزمل:] ىجسيَة خ سٍّ ٍُ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
ة احمس [،ُا٤بدثر:] ىجسيَة خ َٓ حَّ

َ
 [،ٔاالنفطار:] ىجسنَْعةنُ  يَة خ

ة اىَْنـُِصونَ حمس َٓ حَّ
َ
 [.ُالكافركف:] ىجسيَة خ

ا تؤنَّ  مع ا٤بؤن ، كقد جاء ُب موضعْب، كما ُب قوؿ اهلل    : كما يبلحَ أهنَّ
ة اىْػِيُ حمس َٓ ُذ حٍّ
َ
ٍِّحُ حمس [،َٕيوسف:] ىجسخ هِ ٍَ ْػ ٍُ

ْ ة اجلٍّْفُط ال َٓ ُذ حٍّ
َ
 [. ِٕالفجر:] ىجسيَة خ

ًْ كَةىَْخ حمس : أمَّػا قولػو  َُِس ٔا َمَعزةنِ ُو اْدُريُ ٍْ ة اجلٍّ َٓ حَّ
َ
يٌَح يَة خ ٍْ فقػد  [،ُٖالنمػل:] ىجسَج

 سبق بيانو ُب موضعو ُب )نداء ا٤بخلوقات األخرل غّب ا١بمادات(.
ٔا يَزة حمس :( كقػد جػاء ُب موضػع كاحػد: كىػو قػوؿ اهلل الذمكتدخل على ) ُ َوكَزةل

ة  َٓ حَّ
َ
ٍَ  اذليخ َ ُِٔنٌ ُُّضَِل َغيَيِّْ اذّلِْنُص إٍَُِّم ل   [.ٔا٢بجر:] ىجسْج

 [ موضعنا.ِٗ، كعددىا: ]القرآف الكرمين(، كىو كثّب ُب الذيكتدخل على )
كأعتمػد ىنػا أكَّؿ كركدو للصّْػيغة، حيػ  إفَّ التَّفصػيل ُب ذلػ  قػد سػبق ُب )النّْػػداءات 

 العامَّة(:
ة حمس َٓ حَّ

َ
ٔااذلييَة خ ُِ ٌَ ة حمس[، َُْالبقػرة:] ىجسََ آ َٓ حَّ

َ
ٔا اىْ اذلييَة خ ودُ

ُ
يَزة حمس [،ْٕالنسػاء:] ىجسِهَذةَب ََ أ

ة  َٓ حَّ
َ
ةُدوااذليخ َْ ة حمس [،ٔا١بمعة:] ىجسََ  َٓ حَّ

َ
 [. ٕالتظرمي:] ىجسََ َزَفُصوااذليخ

 الىٍمبًػػػِبَّ أقسػػاـ تػػػابع ا٤بنػػادل ) (،بػػػن مالػػ اة لفيَّػػأإٔب كقػػد جػػاء ُب )أكضػػػح ا٤بسػػال  
ا )  بْبَّ ابن ىشاـ قدك (، كأحكامو    (:أربعةه أهنَّ
  :كىو ما اجتمع فيو أمراف ،ا٤بنادل حمللّْ  مراعاةن نصبو  ما ٯببي  :أحدها"

 . اا أك توكيدن ا أك بيانن أف يكوف نعتن  :أحدٮبا
 أىبىػا زىٍيدي  يا)ك (،عمرك صىاًحبى  زىٍيدي  يا: )، ٫بو(أؿ)ا من دن ا ٦برَّ أف يكوف مضافن  :اينالثَّ 
     (.كيلَّكيمٍ  أك كيلَّهيمٍ  ٛبيمي  يا)ك ،(اهللً  عىٍبدً 

كنعػػت اسػػم  ،(ةو أيَّػػ)ك (أم  )كىػػو نعػػت  رفعػػو مراعػػاة للفػػَ ا٤بنػػادل، بي مػػا ٯبػػ :انيالثَََّّّ
ة اجلٍّةُس حمس :لندائػو ٫بػو كيٍصػلىةن  االشارة اسمي اإلشارة  َٓ حَّ

َ
ة اجلٍّْفزُط حمس [،ُِالبقػرة:] ىجسيَة خ َٓ ُذ حٍّ

َ
  ىجسيَة خ
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ا يػػا) كقولػػ [..ِٕالفجػػر:]  اسػػم ييوصىػػف كال (.جػػلالرَّ ) نػػداء أكَّال ا٤بػػراد كػػاف إف( الرَّجيػػلي  ىػػذى
 أك (أؿ) فيػو ٗبػا إال البػاب ىػذا ُب (ةأيَّػ)ك (أمُّ ) تيوصىػف كال (.أؿ) فيو ٗبا إال أبدا شارةإلا
ا): ٫بو اإلشارة سماب  .(ُ)(الرَّجيلي  يىأىيُّهذى

  :ما ٯبوز رفعو كنصبو كىو نوعاف :ال لثَّ ا 
  (.ٍجوً اٍلوى  اى٢ٍبسىني  زىٍيدي  يا) :٫بو (أؿػ: )ب ا٤بقركفي  عت ا٤بضاؼي النَّ  :حدٮباأ
يػا ) :ا بػأؿ ٫بػوا مقركننػكػاف معطوفنػ  أك توكيػدو  ك بيػافو أ ا من نعتو ما كاف مفردن  :اينكالثَّ 

سىني  زىٍيدي    (.أىٍٝبعىًْبى )ك (أٍٝبعىويفى  ٛبىًيمه  يا)ك ،(اًبٍشرن )ك (ًبٍشره  غيبلىـي  يا)ك ،(ا٢ٍبسىنى )ك (ا٢بٍى
ْيَ حمس :كقاؿ اهلل  ُّ َواىػٍّ َػ ٌَ ّوِِب 

َ
 [.َُسػبأ:] ىجسيَة ِجَجةُل أ

  ،..فعبالرَّ  كقرئ ،(ِ)كعيسى كاختاره أبو عمرك ،صببعة بالنَّ رأه السَّ ق
مػػن قولػػو  ىجسـَْظززاًل حمسصػػب بػػالعطف علػػى ركا النَّ كقػػدَّ  ،(ْ)كسػػيبويو ،(ّ)كاختػػاره ا٣بليػػل
: ٍِّة ـَْظاًل حمس ٌِ َِة َداُووَد  عريف مثلها ُب للتَّ  (أؿ)إف كانت قيل: ك  [.َُسػبأ:] ىجسَوىََلْس آدَحْ
 . فعفا٤بختار الرَّ  (عً سى ليى ا)صب أك لغّبه مثلها ُب ّب فا٤بختار النَّ الطَّ 

                                                

(، توضيح ا٤بقاصد َِٖ(، أسرار العربيَّة، أليب الربكات األنبارم )ص:ّْ – ّّ/ْ( انظر: أكضح ا٤بسال  )ُ)
(، بصائر ذكل ِّّ(، شذكر الذَّىب )ص:ّٕٔ/ُابن ا٢باجب ) (، شرح الرَّضي على كافيةَُٖٕ/ِ)

 (.َّٔ/ٔالتَّمييز )
ة ِ) ( ىو عيسى بن عمر الثَّقفي بالوالء، فقد قيل: إنَّو كاف مؤب خالد بن الوليد ا٤بخزكمي، أبو سليماف، من أئمَّ

. كعلى طريقتو مشى سيبويو اللُّغة. كىو شيخ ا٣بليل كسيبويو كابن العبلء، كأكَّؿ من ىذَّب النَّظو كرتَّبو
ا نزؿ ُب )ثقيف( فنسب إليهم، ككاف صاحب تقعُّر  كأشباىو. كىو من أىل )البصرة(. كٓب يكن ثقفينا كإ٭بَّ

ىػ[. ُُْٗب كبلمو، مكثرنا من استعماؿ الغريب. لو ٫بو )سبعْب( مصنػَّفنا احَبؽ أكثرىا..توُب سنة ]
(، ِّٖ–ِّٕ/ِ(، بغية الوعاة )ُٓة النَّظو كاللُّغة )ص:(، البلغة ُب تراجم أئمَّ َُٔ/ٓانظر: األعبلـ )

(، كفيات األعياف ِٗ/ٖ)(، معجم ا٤بؤلّْفْب ُُٗ/ُلكبار )(، معرفة القرَّاء اََِ/ٕسّب أعبلـ النُّببلء )
(. قاؿ عنو ا٢بافَ ابن حجر: "عيسى بن عمر النَّظوم أبو عمر الثَّقفي صدكؽ..". تقريب ْٖٔ/ّ)

  (.َٕٕالتَّهذيب )ص:
 (. َُُ–َُٗ( انظر: ا١بمل ُب النَّظو، للخليل )ص:ّ)
 (. ُٕٖ/ِ( انظر: الكتاب، لسيبويو )ْ)
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 ،البػػػػػدؿ كىػػػػو ،مسػػػػتقبلِّ  منػػػػادل كػػػػاف إذا يسػػػػتظٌقو مػػػػا اتابعنػػػػ يػيٍعطىػػػػى مػػػػا: ابََََّّّّعالرَّ و 
 عػن ائػبكالنَّ  ،كالعػاطف العامػل تكرار ةنيَّ  ُب البدؿ ألفَّ  كذل (؛ أؿ) من دآّرَّ  كا٤بنسوؽ
 عىٍبػػدً  أبػػا زىيٍػػدي  يػػا) :كتقػػوؿ ،(كىًبٍشػػري  زىيٍػػدي  يػػا) ككػػذل  ،بالضػػمّْ ( ًبٍشػػري  زىيٍػػدي  يىػػا) :تقػػوؿ العامػػل
 .(ُ)"ا٤بنصوب ا٤بنادل مع حكمهما كىكذا ،(اهللً  عىٍبدً  كأبىا زىٍيدي  يا): ككذل  ،(اهلل

 كا٢باصل أفَّ النَّصب فيو أكجو: 
 أف يكوف عطفنا على ٧بلّْ )ا١بباؿ(.  - ُ
ٍرنا لو الطَّّب.. أف يكوف منصوبنا بإضمار  - ِ  فعل..التَّقدير: كسخَّ
 .. التَّقدير: كآتيناه الطَّّب..ىجسـَْظاًل حمس أف يكوف عطفنا على  - ّ

ّوِِب حمسكالرَّفػػػػع: عطفنػػػػا إمَّػػػػا علػػػػى لفػػػػَ: )ا١ببػػػػاؿ(، كإمَّػػػػا علػػػػى ا٤بنػػػػومّْ ُب 
َ
، كأغنػػػػت ىجسأ

ُّ حمس َػ    عن تأكيده. ىجسٌَ

                                                

(، التّْبياف ُب إعراب القرآف ُِّ – ُِِ/ْ(، كانظر: ا٤بقتضب، للمربٌد )ّٔ – ّّ/ْ( أكضح ا٤بسال  )ُ)
ْيَ حمس( كُب )مشكل إعراب القرآف(: من نصب ُٓٗ/ِالكرمي ) ١بباؿ؛ ألهنا ُب عطفو على موضع ا ىجساىػٍّ

موضع نصب ٗبعُب النّْداء، كىو قوؿ سيبويو. كقيل: ىي مفعوؿ معو، كقاؿ أبو عمرك: ىو منصوب 
تقديره: )كآتيناه الطَّّب(، كأنَّو معطوؼ  : بإضمار فعل تقديره: )كسخٍَّرنا لو الطَّّب(. كقاؿ الكسائيُّ 

)ا١بباؿ(. كقيل: ىو معطوؼ على ا٤بضمر  . كقد قرأه األعرجي بالرَّفع عطفو على لفَ:ىجسـَْظاًل حمسعلى 
ّوِِب حمسا٤برفوع ُب 
َ
. كحسن ذل ؛ ألفَّ معو قد فصلت بينهما فقامت مقاـ التَّأكيد". مشكل إعراب ىجسأ
(. كانظر: ٕٔ/ُٕ(، ركح ا٤بعاين )ِٔٔ/ُْ(. انظر: تفسّب القرطيب )ْٖٓ– ّٖٓ/ِالقرآف، ٤بكي )

 :(. كُب )زاد ا٤بسّب( قولو ِّٓ/ٕبظر احمليط )(، الْٗٔ/ْ(، احملرَّر الوجيز )ٖٓ/ْالفريد )
ْي حمس ْيَ حمس"قرأ أبو رزين كأبو عبد الرٞبن السلمي كأبو العالية كابن أيب عبلة:  ىجساىػٍّ بالرَّفع. فأمَّا قراءة  ىجساىػٍّ

ٍِّةحمسالنَّصب فقاؿ أبو عمرك بن العبلء: ىو عطف على قولو:  َِة َداُوَد ٌِ ْي حمس، كىجسَوىََلْس آدَحْ م: أ ،ىجساىػٍّ
كٯبوز أف  .([ِّْ –ِِْ/ْكسخَّرنا لو الطَّّب. قاؿ الزَّجاج: ]انظر: معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )

يكوف نصبنا على النّْداء كأنَّو قاؿ: دعونا ا١بباؿ كالطَّّب، فالطَّّب معطوؼه على موضع )ا١بباؿ(. ككلُّ منادم 
 فمن جهتْب: إحداٮبا: أف يكوف نسقنا على ما ُبعند البصريْب فهو ُب موضع نصب، قاؿ: كأمَّا الرَّفع 

ّوِِب حمس
َ
عي التَّسبيح معو أنت كالطَّّب. كالثَّانية: على النّْداء، ا٤بعُب: )يا جباؿي كيا رجّْ  ىجسيَة ِجَجةُل حمس، فا٤بعُب: ىجسأ

 (..   ّْٔ/ٔأيُّها الطَّّب أىكّْيب معو(". زاد ا٤بسّب )
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فعوؿ معو، كلكنو ريدَّ بػأفَّ قبلػو كجهنا رابعنا، كىو أنَّو م  كقد ذكر الزَّجاج - ْ
ُّ حمسلفَ:  َػ ، كال يقتضي العامل أكثر مػن مفعػوؿ معػو كاحػد إالَّ بالبػدؿ أك العطػف. ال ىجسٌَ

 .(ُ)يقاؿ: جاء زيد مع بكر مع عمرك..
منػادل  ىجسِجَجزةُل حمسحػرؼ نػداء، ك ىجسيَزةحمسكا٣ببلصػة ُب إٝبػاؿ اإلعػراب أف يقػاؿ: إفَّ 

 علػػى حػػذؼ النُّػػوف، كاليػػاء فاعػػل، كمعػػو ظػػرؼ فعػػل أمػػر مبػػِب ىجسأّوِبحمسنكػػرة مقصػػودة، ك
ّوِِب حمسمتعلّْق بػ 
َ
ْي حمس، كىجسأ عطف علػى ٧بػلّْ ا١ببػاؿ، كىػو النَّصػب، كقيػرئ بػالرَّفع عطفنػا  ىجساىػٍّ

 . (ِ)على اللَّفَ..كيقاؿ ُب النَّصب كالرَّفع ما سبق بيانو
 

                                 
 

  

                                                

ر ا٤بصوف )ِّْ –ِِْ/ْاج )(  انظر: معاين القرآف كإعرابو، للزَّجُ)  (.ّْْ/ٓ(، الدُّ
(، معاين القرآف، للفرَّاء ِّٓ/ٕ(، البظر احمليط )ُِٖ/ّالكشاؼ )، (ّٕ/ٖ( انظر: إعراب القرآف كبيانو )ِ)

كإعرابو، للزَّجاج  (، معاين القرآفْٖٓ – ّٖٓ/ِكي )(، مشكل إعراب القرآف، ٤بّٓٓ/ِ)
ر ا٤بصوف )ِّْ/ْ) (،  تفسّب أيب ٓٓ/ّ(، النسفي )ِّْ/ْبيضاكم )، ال(ّْْ–ّّْ/ٓ(، الدُّ

 (.ْٕٔ/ْ(، البظر ا٤بديد )ُِٗ/ٕ(، حاشية الشهاب ا٣بفاجي على البيضاكم )ُِْ/ٕالسعود )



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

197 
 

 
 
 
 
 

 

ٔب نداء ا٤بضاؼ كإٔب نداء النَّكرة غّب ا٤بقصودة كالشَّبيو ينقسم ا٤بنادل ا٤بعرب إ
 .با٤بضاؼ
  .كيكوف منصوبنا، القرآف الكرميفهو أكثر األنواع ُب  نداء ا٤بضاؼأما 

تيب  كأمَّا صيغ )نداء ا٤بضاؼ(  فهي على النَّظو اآلٌب مرتَّبةن على حسب الَبَّ
 ا ٓب يسبق بيانو: ا٤بصظفي بالنّْسبة ألكَّؿ موضع ترد فيو، مع بياف م
 

 : جدكؿ توضيظي لصيغ نداء ا٤بضاؼ على حسب الَبتيب ا٤بصظفيكىذا 
 

 

 

ِ َواحمس - ٗ ىجسيَة ثَِِن إِْساايَو حمس  - ُ َّ ْػََشَ اْْلِ ٌَ ةُرونَ حمس  - ُٕ ىجسنِْط  يَة  َْ ْرَخ 
ُ
 ىجسيَة أ

ْٔمِ حمس  - ِ مٍّ حمس  - ُٖ ىجسيَة ثَِِن آَدمَ حمس  - َُ ىجسيَة كَ
ُ
ََ أ  ىجسيَة ابْ

َِةحمس  -  ُٗ ىجسيَة ُبَِنٍّ حمس - ُُ ىجسيَة ثَِِنٍّ حمس  - ّ  ىجسيَة َويَْي

ْْلَةِب حمس  - ْ
َ
وِِل األ

ُ
ثَِخ حمس - ُِ ىجسيَة أ

َ
 ىجسيَة ِغَجةدِيَ حمس  - َِ ىجسيَة خ

ًٍّ حمس  - ٓ ُٓ ثَةَُةحمس  - ُّ   ىجسكُِو اليٍّ
َ
َو َحْْثَِب حمس  -  ُِ ىجسيَة خ ْْ

َ
 ىجسيَة أ

َو اىِْهَذةِب حمس - ٔ ْْ
َ
َِ حمس  - ُْ ىجس..يَة أ ْج  ىجسيَة نَِعةَء اجلٍِِّبِّ حمس  - ِِ ىجسيَة َصةِخَِبِ الّعِ

ُٔظَؿ حمس - ُٓ ىجسيَة َويْيََ  حمس - ٕ َظَى لََعَ يُ
َ
دَةحمس  - ِّ ىجسيَة أ  ىجسيَة َخْْسَ

َِّ حمس - ٖ ْػََشَ اْْلِ ٌَ َِةحمس  -  ِْ ىجسيَة َذا اىَْلْصَجْ ِ حمس -ُٔ  ىجسيَة  ٌَ ْٔ   ىجسيَة كَ

 

 :ػاضططضبػاضرابعػرذرػػػػػػػػػػػ
 اضطظادىػاضططربػ)ظداءػاضطضاف(ػػ
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اءاًت العىامَّػة(، كمػا سػبق كقد سبقى ما يتعلَّق ٗبعُب ىػذه الصّْػيغة، كمواضػعها ُب )النّْػد
 أنَّو من )نداء النّْسبة(.

 
 
 

 كقد سبقى ما يتعلَّق ٗبعُب ىذه الصّْيغة، كمواضعها ُب )النّْداءاًت العىامَّة(.
 
 
 
 مواضع ورود هز  الصيغة: - ٔ

 كقد جاءت ُب )ثبلثة( مواضع: 
 :بنيه  إبراهيمنداء األول: 

ًُ ثَجِيِّ حمس ة إِثَْصاِْي َٓ ِ ََ  َوَوَّصٍّ ث ًُ ادّلِي َ اْصَػَى ىَُس  [.ُِّالبقػرة:] ىجسَويَْػُلُٔب يَة ثَِِنٍّ إِنٍّ اَّللٍّ
يَة حمس :ا، فقػاال ٝبيعنػبىًنيػوً  كىصَّى بعده يعقوبي  كىصَّى، ٍبَّ  إبراىيم  كا٤بعُب أفَّ 

 ََ ًُ ادّلِي َ اْصَػَى ىَُس  .اإلسبلـ :ين، أماختار لكم الدّْ  :يعِب ،(ُ)..ىجسثَِِنٍّ إِنٍّ اَّللٍّ
ُخ لَِصّبِ حمس: و قػاؿكأنَّػ باإلسبلـ، و أمر ا٣بليل أنَّ  اهلل أخرب كقد     ٍْ

ْظيَ
َ
أ

 َ ٍِ َ ى بنيػػو كصَّػػ كيعقػػوب  ،ى بنيػوكصَّػػ ،إبػػراىيم  كأفَّ  [،ُُّالبقػرة:] ىجساىَْػززةل
 .(ِ) كىم مسلموفإالَّ  أف ال ٲبوتنَّ 

                                                

 (. ْٕ/ُ(، النَّيسابورم )ٕٗ/ُ(، مقاتل )ُّٓ/ِ(، القرطيب )ُّٗ/ُ( انظر: النُّكت كالعيوف )ُ)
 (. ّّٖ/ُفسّب )(، دقائق التَّ ُِٗ/ِ( انظر: ا١بواب الصَّظيح )ِ)

 [:َْالبقرة:] ىجسيَة ثَِِن إِْساايَو حمس  أواًل:
 

 [:ْٓالبقرة:] ىجسيَة كَْٔمِ حمس ثانًيا:
 

 [:ُِّالبقرة:] ىجسيَة ثَِِنٍّ حمس ثالثًا:
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  كإ٠باعيػػػػل اىيمإبػػػػر  ةً ملَّػػػػ علػػػػى يكونػػػػوا أف أبنػػػػاءه أمػػػػرأمَّػػػػا تفصػػػػيل )الوصػػػػيَّة( فقػػػػد "
 ااعتمػػادن  ىنػػا فأٝبػػل ،بنيػػو  إبػػراىيم بػػو ىكصَّػػ مػػا نظػػّب كىػػي ،  كإسػػظاؽ
ٍَّ حمس :اسػابقن  قولو ُب بو حصرَّ  ما على ُٔت ٍُ ََ ـَال َت ًُ ادّلِي َ اْصَػَى ىَُس ًْ  إاليَة ثَِِنٍّ إِنٍّ اَّللٍّ جُْذ

َ
َوخ

ٔنَ  ٍُ  إلبطػػاؿ كٛبهيػػد، اإلسػػبلـ سػػاسأ ىػػي الػػٍب ةبا٢بنيفيَّػػ تنويػػو كىػػذا [،ُِّالبقػػرة:] ىجسُمْعززيِ
ززٔدً حمس: قػػو٥بم ُْ ٔا  ْو ََُصززةَرى ُنُُٔزز

َ
َذززُسوا ا أ ْٓ  يعقػػوب أفَّ  لػػزعمهم كإبطػػاؿ [،ُّٓالبقػػرة:] ىجسَت
 عنها ٰبولوف فبل يتوذرّْ  فلزمت بنيو ّٔا أكصى وكأنَّ  ،ةاليهوديَّ  على كاف"(ُ).  

ٌَ حمس :كا٢باصل أفَّ اإلسبلـ ىو أساس قبوؿ العمػل فقػد قػاؿ اهلل  َْ يََِْذِؼ َدزْيَ َو

ََ ا ِ  ََ اْْلَزةِسِي ٌِز َٔ ِِف اآلِرزَصةِ  ز ُْ ُّ َو ٌِِْز َْ ُحْلَجزَو 
فػإفَّ مػن [. ٖٓآؿ عمػراف:] ىجسْظالِم دِيِة ـَيَ

 :الكػػػػافرين مػػػػن عمػػػػل شػػػػيئنا مػػػػن الصَّػػػػا٢بات فػػػػإذا أعمػػػػا٥بم ىبػػػػاءن منثورنا..يقػػػػوؿ اهلل 
اٍب ثِلِيَػٍح ََيْ اذليوَ حمس ًْ َنَْسَ ُٓ ُ ةل ٍَ ْخ

َ
ًْ ََيِزْسهُ ََ َزَفُصوا أ زةًء َخز ٍّ إَِذا َجزةَءهُ لَز ٌَ آُن  ٍْ ُّ اىظٍّ َعُج

ػا تػنفعهم كالصَّػدقة، كصػلة الػػرَّحم،   الػٍبأم: األعمػاؿ  [،ّٗالنػور:] ىجسةَشزحْبً  كػانوا يظنُّػوف أهنَّ
..فهػػي كالسَّػراب، كىػػو مػا يػػرل ُب الفلػوات مػػن ٤بعػػاًف  كإغاثػة ا٤بلهػػوؼ، كاإلنفػاؽ أك الكـر

هّبة فيظنُّ أنَّو ماء ٯبػرم علػى كجػو األرض حػٌبَّ إذا كصػل إليػو ٓب الشَّمس عليها كقت الظَّ 
ػػا رأل سػػرابنا فعظمػػت حسػػرتيو، ككجػػد اهلل  لػػو با٤برصػػاد فوفَّػػاه  يػػرى مػػاءن كال شػػرابنا، كإ٭بَّ

مػػػن  جػػػزاء عملػػػو، فكػػػذل  الكػػػافر ٰبسػػػب أفَّ عملػػػو ينفعػػػو حػػػٌبَّ إذا مػػػات ٓب ٯبػػػد شػػػيئنا
ْو حمس :قػاؿ اهلل األعماؿ.  َْ ةاًل  كُْو  ٍَ ْخ

َ
ََ أ ْرَْسِي

َ
ًْ ثِةأْل ًْ ِِف  103ُُجَّجِبُُس ُٓ ََ َطوٍّ َظْػُي ِي اذلٍّ
َُِٔن ُصًِْػة  ًْ َُيِْع ُٓ جٍّ

َ
ًْ ََيَْعُجَٔن خ ُْ جَْية َو  [.َُْ-َُّالكهف:] ىجس104اْتََيةةِ ادلَّ

 تػػػػػنفعهم ال ارالكفَّػػػػػ أفَّ  علػػػػػى ٝبػػػػػاعإلا انعقػػػػػد كقػػػػػد":  عيػػػػػاض القاضػػػػػي قػػػػاؿ
 بعػض مػن اعػذابن  أشػدُّ  بعضػهم لكػن ،عػذاب ٚبفيػف كال بنعػيمو  عليهػا يثابوف كال ،أعما٥بم
 .(ِ)"جرائمهم ٕبسب

                                                

 (. َّٕ/ُ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
(، فتح البارم ٕٖ/ّ(. كانظر: شرح النَّوكم على صظيح مسلم )ٕٗٓ/ُ( إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ِ)

(ٗ/ُْٓ  .) 
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عصفت بو الرّْيح ُب يػـو شػديد ىبػوب الػرّْيح،  الذمكشبَّهها ُب موضعو آخر بالرَّماد 
فأصػػػابت تلػػػ  الػػػرّْيح ا٤بػػػدمّْرة زرعى قػػػوـو ظلمػػػوا أنفسػػػهم با٤بعاصػػػي فأفسػػػدتو كأىلكتػػػو فلػػػم 

َسُو حمس :هلل ينتفعػوا بػو. يقػوؿ ا ْت ثِِّ الّصِيُح اذليٌَ ةٍد اْشَذسٍّ ٌَ ًْ َنَص ُٓ ُ ةل ٍَ ْخ
َ
ًْ أ ِٓ ِ ََ َزَفُصوا ثَِصبّ

الُل اْْلَػِيسُ  َٔ الظٍّ ُْ ٍء َذلَِم  ٔا لََعَ ََشْ ة َنَعُج ٍٍّ ٍم شَلِصٍؿ ال َحْلِسُروَن ِم ْٔ    [.ُٖبراىيم:]إ ىجسِِف يَ
 ابٍػػػػني  :اللَّػػػػوً  رىسيػػػػوؿى  يىػػػػا قػيٍلػػػػتي : قىالىػػػػتٍ   عائشػػػػةعػػػػن  :كقػػػػد جػػػػاء ُب ا٢بػػػػدي  
جيٍدعىافى 
 ال)) :قىػاؿى  ؟نىاًفعيػوي  ذاؾ فهػل ،اٍلًمٍسػًكْبى  ييٍطعًػمي ك  ،الػرًَّحمى  يىًصػلي  ا١باىليَّة ُب كاف (ُ)

َفُعهُ   . (ِ)((الد ينِ  يَّْومَ  َخِطيَئِتي ِلي اْغِفرْ  َر    :ايَّْومً  يَُّق ْ  َلمْ  ِإنَّهُ  ،يَّنَّْ
 

  :بنيه  نداء يعقو  :الموضع الثَّاني
َذَفّصِكَزحٍ حمس ٌُ َٔاٍب  ثْز

َ
َْ خ ٌِز ٔا  َْ ثَةٍب َواِخٍس َواْدُريُ ٌِ ٔا  ك٩بػا  [.ٕٔيوسػف:] ىجسيَة ثَِِنٍّ ال دَْسُريُ

ًْ حمس: قػاؿ بػل ،لوتوكُّ  يناقض ٓبىنا أنَّو " يستفاد من نداء يعقوب  ْؽِِن َخُِْس
ُ
ة أ ٌَ َو

ًُ إاِلٍّ  ٍء إِِن اْتُْسزز َْ ََشْ ٌِزز  ِ ََ اَّللٍّ ِ َغيَيْززِّ دَ ٌِزز ُززٔنَ  َّلِلٍّ َّكِ َٔ َذ ٍُ ْ ِ ال
ٍّْ َٔ ْززُخ وََغيَيْززِّ ـَيَْيَذزز َكٍّ  ىجسَٔ

 . (ّ)"[ٕٔيوسف:]
 عػػن  قولػػو : اهلل علػػى وكػػلالتَّ  ينػػاُب ال األسػػباب تعػػاطي أف حي يوضّْػػ ك٩بػػا"
َذَفّصِكَزحٍ حمس : يعقػوب ٌُ َٔاٍب  ثْ

َ
َْ خ ٌِ ٔا  َْ ثَةٍب َواِخٍس َواْدُريُ ٌِ ٔا   أمػرىم ىجسيَة ثَِِنٍّ ال دَْسُريُ

ػػػ بتعػػػػاطي بلـالكػػػػ ىػػػذا ُب  أف علػػػػيهم ٱبػػػػاؼ وألنَّػػػػ ؛بػػػو بػػػػاألمر ذلػػػػ  ُب كتسػػػػبب، ببالسَّ
 ككمػاؿو  ٝبػاؿو  أىل مكى، كاحد رجلو  أبناء رجبل (رى شى عى  أحدى ) مألهنَّ  ،بالعْب اسالنَّ  تصيبهم
 ،فرؽبػالتَّ  فػأمرىم العػْبي  تصػيبهم ألف ةه مظنَّػ كاحػدو  بػابو  من فدخو٥بم. األجساـ ُب كبسطةو 

                                                

منها القاًئمي ( "قاؿ العلماء: ككاف بن جدعاف كثّبى اإلطعاـ، ككاف اٚبذ للضيفاف جىٍفنىةه ييرقى إليها بسلَّمو ]يأكيلي ُ)
ككاف من رؤساء قريش، كا٠بو:   كالرَّاًكبي لًعظىًمها[، ككاف من )بِب ٛبيم بن مرَّة( أقرباء عائشة 

اؿ ا٤بهملة، كبالعْب ا٤بهملة-عبد اهلل، ك)جدعاف(  ". شرح النَّوكم على صظيح -بضم ا١بيم، كإسكاف الدَّ
  (.ٕٖ/ّمسلم )

 [.ُِْ( أخرجو مسلم ]ِ)
 (. ُُْ–ُُّ/ُٓكفتاكل ابن تيمية ُب التَّفسّب )( كتب كرسائل ّ)
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ػػ اتعاطينػػ قػػةمتفرّْ  أبػػوابو  مػػن خوؿكالػػدُّ  ػػ ُب ببللسَّ  غػػّب قػػاؿ كمػػا ،العػػْب إصػػابة مػػن بلمةالسَّ
ٔا حمس :عنػو  اهلل قاؿ فقد سببالتَّ  ىذا كمع. لفالسَّ  علماء من كاحد يَة ثَِِنٍّ ال دَزْسُريُ

َذَفّصِكَحٍ  ٌُ َٔاٍب  ثْ
َ
َْ خ ٌِ ٔا  َْ ثَةٍب َواِخٍس َواْدُريُ  الحمس :قولػو ُب سببالتَّ  بْب ٝبع كيف فانظر. ىجسٌِ
َْ ثَززةٍب َواِخززسٍ  ٌِزز ٔا  ِ حمس :قولػػو ُب  اهلل علػػى وكػػلالتَّ  كبػػْب، ىجسدَززْسُريُ

ٍّْ َٔ وََغيَيْززِّ ـَيَْيَذزز
ُززٔنَ  َّكِ َٔ َذ ٍُ ْ  كاهلل.   بصػػّبتو  اهلل طمػػسى  مػػن علػػى إال ٱبفػػى ال معلػػوـه  أمػػره  كىػػذا، ىجسال
 أم: ٤بػرمي  ٥بػا يسػقط أف علػى قادر[]  ُّوكلكنَّػ، ا١بػذع ىػزّْ  غػّب مػن طػبالر 
  .(ُ)"ا١بذع ّٔزّْ  إسقاطو ُب سبببالتَّ  أمرىا

 
  :لبنيه أيًلا  نداء من يعقو  الثال :

ُٔظَؿ  يَةحمس َْ يُ ٌِ ٔا  ُع ٔا َذَذَدعٍّ ُج َْ ِريِّ  ثَِِنٍّ اذْ
َ
 له عُّػفى تػى  كىػو، فوافتعرَّ  :أم [،ٕٖيوسف:] ىجسَوأ

 طلػػػػػب (:ظسػػػػػسالتَّ ) أصػػػػػل ككػػػػػذا، با٢باسػػػػػة (اإلدراؾ) :األصػػػػػل ُب كىػػػػػو (،ا٢بػػػػػسّْ ) مػػػػػن
َوال حمس :كقولػػػػػو  .(ِ)معنػػػػػاه الـز ُب لػػػػػو اسػػػػػتعماؿ عػػػػػرؼالتَّ  ُب كاسػػػػػتعمالو، ساإلحسػػػػػا

 ِ َْ َرْوِ  اَّللٍّ ٌِزز ٔا  ُظزز
َ
 كأصػػل، كتنفيسػػو  وًجػػرى فػى  مػػن تقنطػػوا ال :أم [،ٕٖيوسػػف:] ىجسَتيْأ
 للفػػرج اسػػتعّب ٍبيَّ  ،تػػنفس إذا (اإلنسػػاف أراح): يقػػاؿ .نفسالتَّػػ :-بػػالفتح–  (كحالػػرَّ ) :معػػُب
ػػػ  ونَّػػػكأ .(ّ)فسالػػػنَّ  مػػػن (يستنفػػػ لػػػو): قيػػػل كمػػا  عى فىػػػرى  أف بعػػػد الفػػػرج نسػػػائمى  متنسَّ
 .  (ْ) مواله إٔب األمرى 
 . (ٓ)ا٤براد كتيسّب ،تاتالشَّ  ٝبع ُب كلطفو كتيسّبه كفرجو رٞبتو منك 

                                                

  (.ْٗٓ/ّأضواء البياف )( ُ)
 (. َِّ/ْ(، تفسّب أيب السُّعود )ِِٓ/ٗ(، انظر: القرطيب )ْْ/ُّ( انظر: ركح ا٤بعاين )ِ)
  (،ّٗٔص:(، ا٤بفردات، للرَّاغب، مادَّة: )ركح( )ْْ/ُّ(، ركح ا٤بعاين )َِّ/ْ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ّ)

 (.ْْٓ/ِ(، مقاييس اللغة، البن فارس، مادَّة: )ركح( )َُْ/ّبصائر ذكل التَّمييز )
 (.ُٖ/ُّ( انظر: ركح ا٤بعاين )ْ)
 (. َِْ/َُ( انظر: نظم الدُّرر )ٓ)
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 الكػػػػرب مػػػػن االسػػػػَبكاح ظػػػػلُّ  ففيهػػػػا. ةن شػػػػفافيٌ  كأكثػػػػر داللػػػػةن  أدؽُّ  ىجسَرْو ِ حمس :ككلمػػػػة"
ِ حمس :دمالنَّػ  اهلل رٍكح مػن األركاح على ينسم ٗبا ا٣بانق َْ َرْوِ  اَّللٍّ ٌِز ُس 

َ
ُّ ال َحيْأ  إالإٍُِّ

 أركاحهػم ديػةالنَّ  ، بػاهلل قلػؤّم ا٤بوصػولة ا٤بؤمنػوف افأمَّػ [،ٕٖيوسػف:] ىجسىَْلُْٔم اىَْنـُِصونَ ا
 أحػاط كلػو ، اهلل رٍكح مػن ييأسػوفى  ال فػإهنم، ةخيَّ الرَّ  احمليية بنفظاتو اعركفالشَّ ، برٍكحو
 مػػػن أنػػػس كُب، إٲبانػػػو ظػػػبلؿ مػػػن ركح لفػػػي ا٤بػػػؤمن كإفَّ . يقي الضّْػػػ ّٔػػػم كاشػػػتدَّ ، الكػػػربي  ّٔػػػم
 .(ُ)" ٗبواله ثقتو من طمأنينة كُب ، وبربّْ  صلتو
 ُب يقعػػػػػػػػوا كأف ، اهلل كحرى  مػػػػػػػػن يػػػػػػػػأسه   لؤلنبيػػػػػػػػاء يكػػػػػػػػوف أف ٲبتنػػػػػػػػعك 

ػػػ كىػػػذه ، اهلل ركح مػػػن ييأسػػػوف ال مػػػؤمنْب دامػػػوا مػػػا ا٤بؤمنػػػوف بػػػل ،االسػػػتيئاس  ورةالسُّ
: فيهػػا ك٥بػػذا، ا٤بػػؤمن ييػػأس لػػئبلَّ  ،ذلػػ  بعػػد جػػاءىم الفػػرح كأفَّ ، ا٤بستيئسػػْبى  ذكػػر نتتضػػمَّ 

ًْ  ِِف  َانَ  ىََلسْ حمس ِٓ ْوِِل  ِغَْبَةٌ  كََصِص
ُ
ْْلَةِب  أل

َ
 . (ِ)[ُُُ:يوسف] ىجساأل

 
 اللغة:  - ٕ

األصػػػػل )بنػػػػْب(، حػػػػػذفت النُّػػػػوف عنػػػػػد اإلضػػػػافة، كأدغمػػػػت )يػػػػػاء ا١بمػػػػع( ُب )يػػػػػاء 
دة بالفتظة.ا٤بتكلّْ   م(، كحرّْكت ا٤بشدَّ

 
 
 

 كقد سبقى ما يتعلَّق ٗبعُب ىذه الصّْيغة، كمواضعها ُب )النّْداءاًت العىامَّة(.
  

                                                

 (.َِِٔ/ُّ( الظّْبلؿ )ُ)
 (.ُِٓ/ُٓ( انظر: كتب كرسائل كفتاكل ابن تيمية ُب التَّفسّب )ِ)

ْْلَ حمس رابًعا:
َ
وِِل األ

ُ
 [: ُٕٗالبقرة:] ىجسةِب يَة أ
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 ورود هز  الصيغة:  - ٔ
 أما كركد ىذه الصيغة ففي موضعْب على النظو التإب:

يْ حمسا٤بوضع األكؿ:   ٍُ ْ يِْم دُْؤِِت ال ٍُ ْ ةلَِم ال ٌَ  ًٍّ ُٓ َْ تََشةءُ كُِو اليٍّ ٌَ  [.ِٔآؿ عمراف:] ىجسَم 
ًٍّ  كُززوِ حمس ا٤بوضػػع الثػػاين: زز ُٓ َٔاتِ  ـَززةِغصَ  اليٍّ ٍَ زز ْرِض  العٍّ

َ
ًَ  َواأل ِ  اىَْؾيْززتِ  شَللِزز ةَدة َٓ زز  ىجسَوالشٍّ

 [.ْٔالزمر:]
 
 إجمال ما يستفاد مما ولي المناَدى:  - ٕ

 :(اللَّهيمَّ )ا٤بيم ُب  الفائدة األولى:
ًٍّ حمس: ُب قولو  ا٤بيم ُٓ  كىذا .ٯبتمعاف ال ذل ػكل ؛داءالنّْ  حرؼ عن عوض ىجسكُِو اليٍّ

 تاء كدخوؿ ،ٮبزتو كقطع ،عريفالتَّ  حرؼ مع عليو كدخولو ،ا١بليل االسم خصائص من
 حرؼ ٕبذؼ ففخفّْ  ،بو اقصدنا :أم (،ٖبّب مناآ اهلل يا) :صلوأ :كقيل .عليو القسم
 .(ُ)كٮبزتو الفعل قاتكمتعلَّ  داءالنّْ 

يِْم حمس :قولو  الفائدة الثانية: ٍُ ْ ةلَِم ال ٌَ  ًٍّ ُٓ  أم: يا مال  ا٤بل .: ىجسكُِو اليٍّ
يْمِ حمس :فكأف ُب ىذه ا١بملة الكرٲبة ٍُ ْ ةلَِم ال ٌَ  ًٍّ ُٓ  دعاءين خاشعْب: ىجسكُِو اليٍّ

                                                

(، ّٓ/ِ(، الدُّر ا٤بصوف )ُِ/ِتفسّب أيب السُّعود ) (،ّٓ/ْ(، القرطيب )ِٕٗ/ٔتفسّب الطربم )( انظر: ُ)
(، التّْبياف ّْٗ/ُمعاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )(، َُٗ/ِركح ا٤بعاين )(، ُْٕ/ُاحملرَّر الوجيز )

، ٕبر العلـو (ُّٔ/ِ(، تفسّب النَّيسابورم )ِِٖ/ُتفسّب النَّسفي ) (،ُُ/ِالبيضاكم ) (،َُّ/ُ)
(، حاشية الشهاب ا٣بفاجي ُّّ/ٓ(، ابن عادؿ )َٗ/ِ(، زاد ا٤بسّب )ِْٓ/ُ(، البغوم )َِْ/ُ)

(، ّٖ(، ا٤بفردات )ص:َِّ/ُ، للفراء )معاين القرآف (ّٖٕ/ُ(، فتح القدير )َٓ/ٓعلى البيضاكم )
 (.ِٓٗ)ص: تأكيل مشكل القرآف

ًٍّ حمسخامًسا:  ُٓ  [:ْٔالزمر:]  :[ِٔآؿ عمراف:] ىجسكُِو اليٍّ
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يا اهلل، كُب ىذا  م:أ (،اللَّهيمَّ ) :أما الدعاء األكؿ فهو بلفَ ا١ببللة ا٤بعرب عنو بقولو
 و كالتقديس كا٣بضوع.النداء كل معاين العبودية كالتنزي

يْمِ حمس :كأما الدعاء الثاين فهو ا٤بعرب عنو بقولو ٍُ ْ يا مال  ا٤بل ، كُب  م:أ ىجسٌةلَِم ال
 كسلطانو.  ىذا النداء كل معاين اإلحساس بالربوبية، كالضعف أماـ قدرة اهلل 

   .(ُ)منصوب ٕبرؼ النداء احملذكؼ ىجسٌةلَِم حمس :فقولو
 

يْ حمس :معُب ة:الفائدة الثالث ٍُ ْ  من اآلية األكٔب:  ىجسِم ال
 ألكمػل اسػم: ا٤بػيم بضػمّْ " (ميل ػالػ) : بػن عاشػور قاؿ العبلمػة ٧بمػد الطَّػاىر

ػػػ، مّْ بالضَّػػػ للميلػػػ  جػػػنس -بالكسػػػر- (:ا٤بًلػػػ )ك، -ا٤بػػػيم بكسػػػر- (ا٤بًلػػػ ) أحػػػواؿ  ركفسّْ
 رييفسَّػ أف كأرل ،قاصػر تفسّب كىو .با٢بيكم فيو ا٤بتصرَّؼ يءالشَّ  بضبط ا٤بضمـو (ل ػي ا٤ب)
 (ميلػػػ ) فكػػػلُّ ، كرعايػػػة بتػػػدبّبو  كػػػامبل افن تصػػػرُّ  ككطػػػنهم اسالنَّػػػ مػػػن طائفػػػةو  ُب رؼه تصُّػػػ وبأنَّػػػ
"اميلكن  (ًمل ) كلُّ  كليس ،بالكسر (ًمل ) مّْ بالضَّ 

(ِ).   
 

                                                

الدُّر ا٤بصوف (، ِٗٗ/ٔالطربم )(، ّْٗ/ُ(، معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )َُّ/ُ( انظر: التّْبياف )ُ)
(، النَّسفي ْٓ/ْ(، تفسّب القرطيب )ُِ/ِ(، تفسّب أيب السُّعود )ُِٓ/ٓ(، ابن عادؿ )ْٓ-ّٓ/ِ)
(. كُب )الفريد(: "نداء ثاف، أم: ّٓٔ/ُ(، إعراب القرآف، للنَّظاس )ْٕٗ/ُ(، فتح القدير )ِِٖ/ُ)

ًٍّ حمس: يا مال  ا٤بل ، كال ٯبوز أف يكوف صفة لقولو ُٓ عند صاحب )الكتاب( ]أم: سيبويو. انظر:  ىجساليٍّ
([ كموافقيو؛ ألنَّو ٢بقو شبو الصَّوت، كاألصوات ال ُٔٗ/ِ)الكتاب( بتظقيق عبد السَّبلـ ىاركف، )

توصف كػ:)فاؽ( كشبهو. كأجاز ابن السَّراج كالزَّجاج كا٤بربد كغّبٮبا من البصريْب كالكوفيْب أف يكوف 
يْ حمس ٍُ ْ ةلَِم ال ًٍّ حمس نعتا لقولو: ىجسِم ٌَ ُٓ ، قائلْب: إفَّ االسم كمعو ا٤بيم ٗبنػزلتو، كمعو )يا(، فكما ٯبوز أف ىجساليٍّ

ًَ اىَْؾيِْت حمس يوصف كمعو )يا( ٯبوز أف يوصف كمعو ا٤بيم. كنظّبه: ِ رِْض شَلل
َ
اِت َواأل َٔ ٍَ ًٍّ ـَةِغَص العٍّ ُٓ كُِو اليٍّ

 ِ ةَدة َٓ (، ا٤بقتضب، للمربٌد ّْٗ/ُكإعرابو، للزَّجاج ) معاين القرآف(، ٖٓٓ/ُالفريد: )". ىجسَوالشٍّ
 (.ّّٖ/ُ(، األصوؿ ُب النَّظو، البن السَّراج )ُٔٗ/ِ(، الكتاب، لسيبويو )ِّٗ/ْ)

 (.ُُ/ِٗ( التَّظرير كالتَّنوير )ِ)
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 تركيبػػػو ُب خاشػػػعه  نػػػداءه "يسػػػتفاد مػػػن النػػػداء ُب ا٤بوضػػػع األكؿ أنػػػو  :الفائَََّّّدة الرابعَََّّّة
 الكػػوف كتػػاب إٔب التفاتاتػػو كُب. االبتهػػاؿ ركحي  ةا٤بعنويَّػػ ظبللػػو كُب. عاءالػػدُّ  إيقػػاع فظػػياللَّ 

 كتصػػػريفو ، اهلل تػػػدبّب بػػػْب ٝبعػػػو كُب. كإينػػػاس رفػػػقو  ُب للمشػػػاعر استجاشػػػةه  ا٤بفتػػػوح
 القوامػػة الواحػػدة ةاأللوىيَّػػ حقيقػػة: الكبػػّبة ا٢بقيقػػة إٔب إشػػارة الكػػوف كألمػػور ،اسالنَّػػ ألمػػور
 الكبػػػّب الكػػػوف شػػػأف مػػػن اطرفنػػػ إالَّ  لػػػيس نسػػػافاإل شػػػأف أف كحقيقػػػة ،اسكالنَّػػػ الكػػػوف علػػػى
 ىػػػي كمػػػا وكلّْػػػ الكػػػوف شػػػأف ىػػػي كحػػػده  هلل ينونػػػةالدَّ  كأفَّ  ، اهلل فوصػػػرّْ يي  الػػػذم
 اشػئةالنَّ  ا٢بقيقػة إهنػا  كا٫بػراؼ كسػفو شػذكذه  القاعػدةً  ىػذه عػن اال٫بػراؼ كأفَّ  ،اسالنَّػ شأف
ةلِززَم حمس ىػػو..واحػػدال ا٤بالػػ  فهػػو كاحػػد إلػػو..الواحػػدة ةاأللوىيَّػػ حقيقػػة مػػن يْززِم  ٌَ ٍُ ْ  بػػبل ىجسال

 .(ُ).".ملكو من يشاء ما يشاء من ٲبل  جانبو من ىو ٍبيَّ  ..،شري 
 

ًٍّ  كُوِ حمس :قولو : الفائدة الخامسة ُٓ َٔاتِ  ـَزةِغصَ  اليٍّ ٍَ ز ْرِض  العٍّ
َ
ًَ  َواأل  اىَْؾيْزتِ  شَللِز

 ِ ةَدة َٓ  :ىجسَوالشٍّ
ًٍّ حمس ُٓ دة عػوض )ا٤بيم( ا٤بشدَّ ب، كعلم مبِب على الضم ُب ٧بل نصمنادل مفرد  ىجساليٍّ

َٔاتِ  ـَززةِغصَ حمسك .مػػن )يػػا( النػػداء احملذكفػػة ٍَ زز ْرِض  العٍّ
َ
 ككػػذل  قولػػو، منػػادل مضػػاؼ ىجسَواأل

: حمس ًَ ِ ِ  اىَْؾيْتِ  شَلل ةَدة َٓ  .ىجسَوالشٍّ
 
 
 

ا  كقد سبقى ما يتعلَّق ٗبعُب ىذه الصّْيغة، كمواضعها ُب )النّْداءاًت العىامَّة(، كسبق أهنَّ
   يص.من نداء التَّخص

  

                                                

 (.  ّْٖ/ّ) القرآف بلؿظُب ( ُ)

َو اىِْهَذةِب حمس سادًسا: ْْ
َ
 [:ْٔآؿ عمراف:] ىجس..يَة أ
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 ُب )ثبلثة( مواضع :   
َغَجضُْت حمس الموضع األوَّل:

َ
  :(ُ)[ُّا٤بائدة:] ىجسيَة َويْيََ  أ

 
 :  بيان ما ولي المناَدى  - ٔ
م إٔب ا٤بخػػػػاطر كا٤بهالػػػػ  كالقبػػػػائح، يػػػػؤدّْ  وكأنَّػػػ ،تػػػػأثّب ا٢بسػػػػدل ة بيػػػػافه ىػػػذه القصّْػػػػ ُب

 .  (ِ)ماءإٔب سف  الدّْ كيؤدّْم  ،ةعلى رابطة األخوَّ  يقضيف
 مثػل كػوين عن أعجز ال: أم ،عيكالنَّ  نفسو على اإلنكار": ( ىنااالستفهاـ) كمعُب

 كأصػػػل. ابرى الغيػػػ ىػػػذا مثػػػل: بقولػػػو ٥بػػػا كاستصػػػغار ،لنفسػػػو ىضػػػمه  ذلػػػ  كُب، بارى الغيػػػ ىػػػذا
 يػػػا): كقػػػو٥بم آّػػاز سػػػبيل علػػػى يعقػػل ال مػػػا ينػػادم قػػػد ٍبيَّ ، يعقػػػل ٤بػػن يكػػػوف أف (داءالنّْػػ)

 ك٥بػػػذه ،العجػػػب ٥بػػػذا انظػػػركا: قػػػاؿ وكأنَّػػػ. عجػػػبالتَّ  بػػػذل  كا٤بػػػراد، (حسػػػرة يػػػا)ك (اعجبنػػػ
 . (ّ)(رمضفاح أكان  ىذا) :كتأكيلو. ا٥بلكة ٥بذه هواتنبَّ : فا٤بعُب، ا٢بسرة

                                                

ُ ُؽَصاثًة َحجَْدُر ِِف األرِْض ىُِيِ حمس ( كٛباـ اآلية:ُ) ْن َذَجَػَر اَّللٍّ
َ
َغَجضُْت أ

َ
ِريِّ كَةَل يَة َويْيََ  أ

َ
َْٔءةَ أ ارِي َظ َٔ ُّ َنيَْؿ يُ َي

ََ اجلٍّةدٌِِ َ  ْصَجَح ٌِ
َ
ِخ ـَأ

َ
َْٔءةَ أ َوارَِي َظ

ُ
َشا اىُْؾَصاِب ـَأ َْ ُزَٔن ٌِسَْو 

َ
 .ىجسأ

 ( سبق التَّعريف )با٢بسد( كبياف آثاره.ِ)
بألف بعد التَّاء، كىي بدؿ من ياء ا٤بتكلّْم، كأصلو:  ىجسيْيََ  يَة وَ حمس "قرأ ا١بمهور: كقد(. ُْٖ/ّ( البظر احمليط )ّ)

 . كقرأ ا١بمهور:ىجسويي حمس)يا كيلٍب( بالياء، كىي قراءة ا٢بسن. كأماؿ ٞبزة كالكسائي كأبو عمرك ألف 
َغَجضُْت حمس
َ
بفتح ا١بيم. كقرأ ابن مسعود، كا٢بسن، كفياض، كطلظة، كسليماف: بكسرىا كىي لغةه   ىجسأ

 (. ُْٖ/ّمشهور الكسر ُب قو٥بم : عجزت ا٤برأة إذا كربت عجيزها". البظر احمليط )شاذَّة، كإ٭با 

 [:ُّا٤بائدة:] ىجسيَة َويْيََ  حمس سابًعا: 
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 مػن بػدؿه  فيها كاأللف ، ٗبعُب: )يا ىبلكي(،رو كٙبسُّ  جزع كلمة ىجسيَة َويْيََ  حمس :ككلمة
 .(ُ)ا٥بلكة (:الويلة)ك (الويل)ك، (أكان  فهذا ماحضر  كيلٍب يا) :كا٤بعُب. (ما٤بتكلّْ  ياء)

ُ  َذَجَػَر حمس: ( ُب قػوؿ البع ك)  ْرِض  ِِف  َحجَْدُر  ةُؽَصاثً  اَّللٍّ
َ
ُّ  األ َٔارِي َنيَْؿ  ىُِيِيَ  يُ

ةَ 
َ
ْٔأ ِريزِّ  َظ
َ
 اغرابنػ  اهلل فػأ٥ٍبم :أم، ا٤بكػاف ذلػ  إٔب ّبافبػالطَّ  اإل٥بػاـ ُب مسػتعمله " ىجسأ
 الًغربػػاف ُب حيلػة فنى الػدَّ  ألفَّ  اإمَّػ ؛العمػػل ٥بػذا الغػراب اختيػار كػػأفَّ ك . قابيػل يػراه ٕبيػ  زؿػينػ
 مػػن لونػػو سػػواد إٔب اظرالنَّػػ يعػػَبم مػػا ٤بناسػػبة لػػذل  اختػػاره  اهلل ألفَّ  اكإمَّػػ قبػػلي، مػػن

 العػرب تشاـؤ ُب األصلي  ىو ىذا كلعلَّ . فسالنَّ  انقباض من ا٣باسر لؤلسيف ٗبا االنقباض
ػػ .(البػػْب غيػػراب): فقػػالوا، ابرى بػػالغي   اسػػم إٔب اعائػػدن  كػػاف إف ىجسيُصيَززّحمس ُب ا٤بسػػتَب مّبكالضَّ
 الغراب إٔب اعائدن  كاف كإف، (ِ)حقيقتاف اإلرادة كإسناد البلـ من ا٤بستفاد عليلفالتَّ  ا١ببللة
 سػبب ألنٌػو ؛٦بػازه  الغػراب إٔب (اإلرادة) كإسػناد، (ّ)(فريػعالتَّ  فػاء) معػُب ُب مستعملةه  فالبلـ
ميرًمءه  أنَّوفك ؤيةالرُّ 

(ْ) . 
، لبلسػتفهاـ أك، ةالكيفيَّػ منهػا امػرادن  االسػتفهاـ عػن دة٦برَّ  تكوف أف ٯبوز ىجسَنيَْؿ حمسك
 . (ٔ)؟ييوارم كيف (ٓ)جواب لّبيو: كا٤بعُب

  

                                                

(، السّْراج ا٤بنّب ُِْ/ِ(، تفسّب البيضاكم )ُُٔ/ٔ(، ركح ا٤بعاين )ِٖ/ّ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ُ)
 (. كسيأٌب بياف معُب )الويل( مفصَّبل.. ُّٕ/ُ)

 القاتلى..  -كىو فاعل الرُّؤية حقيقة- ( أقوؿ: فيكوف ا٤بعُب: أرل اهللي  ِ)
 ما قاـ بو من البظ  ُب األرض كا٤بواراة..  -كىو كسيلة كسبب-( أقوؿ: فرَّع عن رؤية الغراب ّ)
كىو ال               –الرُّؤية، فكأنَّو، أم: الغراب–مقاـ ا٤بسبَّب    -الذم ىو الغراب-( أقوؿ: أم: أنَّو أقاـ السَّببب  ْ)

ا إيَّاه؛ ألنَّو ٤بَّا كاف سبب تعليمو فكأنَّو قصد تعليمو، كفيو أيضنا تنػزيلي ما ال  ىو -يعقل  الذم أراه معلّْمن
 فاعل الرُّؤية ا٢بقيقي، كذل  على طريقة آّاز ا٤برسل.  –منػزلةى من يعقل -الغراب   –يعقل  

 ذه ا١بثَّة؟ كيف يواريها؟ ( أقوؿ: أم: جواب االستفهاـ الذم قد انبثق من نفسو، ماذا يفعل ُب ىٓ)
ُّ حمس :ُب قولو   -أم: ا٤بستَب -( أقوؿ: كا٤بعُب أفَّ الضَّمّب ا٤بستكنَّ ٔ) الغراب، كا٥باء  أك ،هلل  ىجسىُِيَِي

ا كاف سبب تعليمو فكأنَّو يو الغراب، أم: ليعلمو؛ ألنو ٤بأك لّب  ، أم: لّبيو اهللي -القاتل-لقابيل 
ارِيحمس ا٤برسل. كٝبلة:قصد تعليمو على سبيل آّاز  َٔ ا مفعوؿ ثافو  ىجسَنيَْؿ يُ ُب موضع نصب على أهنَّ

 لّبل.
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 .(ُ)"جسمو عكتقطُّ  القتيل رائظة تغّبُّ  ىنا كىًىي، رؤيتيو تىسيوء مىا: (السٍَّوأة)ك
 ا٤بسػتعملة االسػتغاثة صػيغ مػن" :ىجسَويْيَزَ   يَةحمس :كلمػة :( أيضنػاكُب )التَّظرير كالتَّنػوير

ػػالتَّ  ُب  يػػا) :قػػو٥بم ٫بػػو (االسػػتغاثة الـ) عػػن األلػػف ضػػتفعوّْ ، (لىػػوىيٍػلىًٍب  يػػا: )كأصػػلو، بعجُّ
بنػػ  ا٦بػػػازن  داءالنّْػػ كيكػػػوف، لغػػة كىػػي م،ا٤بػػػتكلّْ  يػػاء عػػػن اعوضنػػ األلػػف ٯبعػػػل أف كٯبػػوز (.اعىجى
ِ حمس: كقولو،  (ِ)ادىليػينى  ما زلةػمن (الويلة) زيلػبتن زة ـَصٍّْغزُخ ِِف َجِْزِت اَّللٍّ ٌَ زَِت لََعَ   ىجسيَزة َخْْسَ
َغَجزززضُْت حمس ُب كاالسػػتفهاـ [.ٔٓالزمػػر:]

َ
 ؿأكَّ  مشػػػهد ىػػو العظػػيم ا٤بشػػهد كىػػذا .إنكػػارمّّ  ىجسأ

ػػَب طلػػب قبيػػل مػػن كىػػي، البشػػر ُب حضػػارةو   ؿأكَّ  مشػػهد اأيضنػػ كىػػو. ا٤بكركىػػة ا٤بشػػاىد سى
 معارفػو البشػر يتىلقّْػ مظػاىر ؿأكَّ  مشػهد اأيضنػ كىػو، كبالتَّجربػة دقليػبالتَّ  البشػر اكتسػبو علم
ػػبَّو كمػػا منػػو أضػػعفى  عػػوآب مػػن  نػػةا٤بلوَّ  ا٢بسػػنة ا١بيليػػود فلبسػػوا، ينػػةالزّْ  ُب بػػا٢بيواف النَّػػاس تىشى
 للتَّػػػاريخ عػػػربة مػػن اآليػػػة ىػػػذه ُب فكػػم، الكرٲبػػػة كا٢بجػػػارة ىوركبػػالزُّ  فلػػػوَّ ا٤ب بػػػالريش لػػواكتكلَّ 
  .(ّ) "؟كا٣بيليق ينكالدّْ 

 
 :بيان العاقبة  - ٕ

   :كبعد أف فعل ما فعل من قتل أخيو ماذا كانت العاقبة؟ قاؿ 
ََ حمس ََ اْْلَةِسِي ٌِ ْصَجَح 

َ
ُّ ـَأ ِريِّ َذَلَذيَ

َ
ُّ َرذَْو أ ٍَّٔغْخ سَلُ َجْفُع    [.َّا٤بائدة:] ىجسَذَػ

ٌِ َ ..حمس : كقاؿ ََ اجلٍّةدِ ٌِ ْصَجَح 
َ
 [.ُّا٤بائدة:] ىجسـَأ

 رأل إذٍ ىػػاتْب اآليتػػػْب بيػػافه ٤بػػػا آؿ إليػػو حالػػػو بعػػػد مػػا اقَبفػػػت يػػداه مػػػن القتػػػل؛ كُب 
 ٯبػػَبئ -كىػػو يعقػػل– نفسػػو كرأل ،ت٤بيّْػػا أخيػػو بػػإكراـ ٰبتفػػل-كىػػو ال يعقػػل  – الغػػراب
ا تدؿُّ على عظم ا١بػـر بالنّْسػبة لػو، كفيهػا تعلػيمه  ،أخيو قتل على كىذه ا٤بوازنة إف دلَّت فإ٭بَّ

                                                

 (. ُّٕ/ٔ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
( أقوؿ: أم: تنػزيلي ما ال يعقل منػزلةى من يعقل، كىي عبلقة من عبلقات آّاز ا٤برسل، كالقرينة )نداء الويل(، ِ)

فكأفَّ ا٤بتظسّْر ينادم كيلتو كيطلب حضورىا، بعد تنػزيلها منػزلة من كىو ال يعقل، كالنُّكتة زيادة التَّظسُّر 
 ينادم، كال يكوف ذل  إال ُب أشدّْ األحواؿ أ٤بػػنا.   

 (.ُْٕ–ُّٕ/ٔ( التَّظرير كالتَّنوير )ّ)
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اف جسامة مثل ىذا الفعل، كُب اآليات بيافه يػدؿُّ علػى أفَّ عاقبػة كػلّْ ظػآبو للمخاطىبْب ببي
ـي كا٣بسراف.  النَّد
 دً ٍصػػقى  كال،  اهلل عػػذاب وؼػخػػ عػػن اناشػػئن  يكػػن ٓبمنػػو  دـالنَّػػ ىػػذا أفَّ  كٰبتمػػل

 يكػن فلػم كػاف كإف قتلو، على ال فقده على كاف ندمو إ٭با: كقيل. وينفعٍ  ٓب فلذل ، توبة
  .(ُ)ندمو يستمر كٓب ندـ أك، كطوشر  اموفين 

: كُب )أحكػػاـ القػػرآف(: " ـى عنػػو أىٍخبػىػػرى  قػػد  اهلل أفَّ  الغريػػب مػػنفػىنػىقيػػوؿي  ،أىنَّػػوي نىػػًد
 :أجوبة (ثبلثة) ىذه عن: قلنا .((النََّدُم تَّْوبَةٌ )): كقاؿ ،  كىو ُب النَّارً 
يىًصػػحُّ  لػيس ا٢بػدي : أىفَّ األوَّل 

ـى  ، كىكيػلُّ صػػظيح ا٤بعػُب، (ِ) ػًلمى، لكػػنَّ  فقػػدمىػػٍن نىػًد سى
    .منها ٓب يقبلبشيءو  أك ّٔاأىخىلَّ  كمن، منوقيًبلى  بشركطو  جاء منشركطه، فكلُّ  لوالنَّدـ 

ا  كٓب ندـ معناه أفَّ : يالثَّان .النَّدـ  يقبليٍستىًمرَّ ندميوي، كًإ٭بَّ  إذا اٍستىمىرَّ
    .(ّ)ا٤بستقبل ُب يفعل أالَّ  على العـز شرطب ينفع اإ٭بَّ  ا٤باضي على دـالنَّ  أفَّ : الثَّال 

 
 :طبيعة اإلنسان فيها نوازُع الخيِر والشَّر - ٖ

ك٩بَّػػا يسػػػػتفاد مػػػن ىػػػذه القصَّػػػة مػػػا أٝبلػػػو صػػػاحب )الظّْػػػبلؿ( بقلمػػػو الصَّنػػػػاع، كبيانػػػو 
 ا٤بطواع حي  قاؿ:

ػػػ ـتقػػػدّْ  ةالقصَّػػػ ىػػػذه" ػػػ لطبيعػػػة ا٭بوذجن ػػػ ،كالعػػػدكاف رّْ الشَّ  العػػػدكاف مػػػن كػػػذل  اك٭بوذجن
 مػن كػذل  اك٭بوذجن  ،ماحةكالسَّ  ا٣بّب لطبيعة ا٭بوذجن  ـتقدّْ  كما. لو رمربّْ  ال الذم ارخالصَّ 

                                                

 (.ُِْ/ٔ( انظر: تفسّب القرطيب )ُ)
و مركمّّ من أكثر من طريق، فقد أخرجو ( كالغريب أنَّو ذكر أفَّ ا٢بدي  ال يصحُّ، كقد أخرجو غّب كاحد، كىِ)

[. كا٢بدي  ّّٕٖ[، كأٞبد ]ِِْْ] ،من أصظاب السُّنن ابن ماجو، عن عبد اهلل بن مسعود 
[. قاؿ ا٢بافَ ُب ُّٕٔ، ُِٕٔصظَّظو ا٢باكم، ككافقو الذَّىيب. انظر: ا٤بستدرؾ على الصَّظيظْب  ]

أخرجو بن ماجة، كصظَّظو   (: "كىو حدي  حسن من حدي  بن مسعودُْٕ/ُّ)الفتح( )
(، مصباح الزجاجة  ُٕ/ٖ[، مشكاة ا٤بصابيح )ِّٕٓ(، ]ُّ/ٖا٢باكم..". انظر: مرعاة ا٤بفاتيح، )

 (.ُّٓ/ِ(، كشف ا٣بفاء )َُّ(، أسُب ا٤بطالب )ص:ِْٖ/ْ)
 (. ٖٖ-ٕٖ /ِ( أحكاـ القرآف، البن العريب )ّ)
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ػػ كتقفهمػػا. كالوداعػػة يبػػةالطّْ   ا١برٲبػػة كترسػػم .طبيعتػػو كفػػق ؼي يتصػػرَّ  منهمػػا كػػلّّ ،  لوجػػو اكجهن
ػا كيثػّب ،مّبالضَّػ يثػّب الػذم ارخالصَّػ كالعػدكاف رالشَّ  يرتكبها الٍب ا٤بنكرة  إٔب با٢باجػة عورلشُّ
ػػػ مػػػوذجالنَّ  تكػػػفُّ ، العػػػادؿ بالقصػػػاص نافػػػذةو  شػػػريعة  فػػػوكٚبوّْ  ،االعتػػػداء عػػػن ا٤بعتػػػدم ريرالشَّ
 كجػػد -ذلػػ  مػػن غمالػػرَّ  علػػى- ارتكبهػػا فػػإذا ،ا١برٲبػػة علػػى اإلقػػداـ عػػن خويفبػػالتَّ  كتردعػو
 حرمػة كٙبفػَ ،ا٣بػّبّْ  يػبالطَّ  مػوذجالنَّ  تصػوفي  كمػا. ا٤بنكػرة  للفعلػة ا٤بكػافئ، العػادؿ ا١بػزاء
 عادلػػػة شػػػريعة ظػػػلّْ  ُب تػػؤمن كأف، تصػػػاف كأف، تعػػػيش أف ٯبػػػب فػػوسالنُّ  ىػػػذه فمثػػػل. دمػػو
 .(ُ)"رادعة

ػػػػبه مػػػػن  كا٢باصػػػػل أفَّ اآليػػػػات قػػػػدَّمت ٭بػػػػوذجْب متقػػػػابلْب، كبيَّنػػػػت أفَّ اإلنسػػػػاف مركَّ
، كالعقيػػػدة  ػػػرّْ ػػػو الػػػٍبىػػػي  جػػػاء الرُّسػػػل  الػػػٍبصػػػفاتو متقابلػػػة مػػػن ا٣بػػػًّب كالشَّ  توجّْ

ة، كإٔب كػػبح ٝبػػػاح الصّْػػفات ا٤بقابلػػػة لصػػػفات  اإلنسػػاف إٔب مبلزمػػػة الصّْػػفات كا٤بيػػػوؿ ا٣بػػػّبّْ
حينمػػا تعلَّقػت إرادتيػو بإٯبػػاد ىػذا الكػوف، اقتضػػت حكمتيػو أف ٱبتػػارى  ا٣بػّب، فػإفَّ اهلل 

اإلنسػػاف مػػػن بػػػْب ا٤بخلوقػػػات األخػػػرل، فيجعلػػػو سػػيّْدى ىػػػذا الكػػػوف، كٯبعػػػل سػػػائر مظػػػاىره 
ػػز ىػػذا ا٤بخلػػوؽ ٗبجموعػػة مػػن الصّْػػفات مسػػخَّرةن ٣بد ال بػػدَّ منهػػا؛  الػػٍبمتػػو، فكػػاف أف جهَّ

لتتكامػلى لديػػو القػدرةي علػػى إدارًة الكػوف كتعمػػّبه؛ كليتظقَّػػق فيػو معػػُب التَّكليػف ا٤بتفػػرّْع عػػن 
صفة القوَّة، كما يتفرَّعي عنها من النُّػزكًع إٔب  -مثبلن -كمن ىذه الصّْفات  .عبوديَّتو هلل 

ػػػي طرًة كالعظمػػػًة كا١بػػػاه، كبػػػ َّ فيػػػو ٦بموعػػػةن مػػػن العواطػػػف كا٢بيػػػبّْ كالكراىيػػػة كالغضػػػًب السَّ
إف فاته عظاـ، كىي سبلحه ذك حػدَّين. كا٢بىسىد أك الغبطة...اْب.. إالَّ أفَّ ٥بذه الصّْفاًت آ

اسػػػتعمل أحػػػدٮبا جػػػاء بػػػالتَّنظيم العظػػػيم للكػػػوف، كبػػػا٣بًّب الػػػوفًّب لئلنسػػػاف..كإف اسػػػتعمل 
بالشَّرّْ الوبيل، كالفوضى ا٥بائلة، كأكرث اإلنسانيَّة شقاءن ال آخر لو. كمن نتائج  اآلخر جاء

–ا٣بطورة ٥بذه الصّْػفات أفَّ مػن شػأهنا أف ٙبمػل صػاحبها علػى أف يسػتعملى صػفةى القػدرة 
ُب ظلػػػػًم اآلخػػػػرين، كأف تتسػػػػابقى ٝباعػػػػاته ُب ميػػػػدافو مػػػػن الصّْػػػػراع الػػػػدَّمومّْ علػػػػى  –مػػػػثبلن 

 ه كالثَّركات كا٤بمتلكات..اْب. كمن أجل ذل  كاف ال بدَّ من قػوَّةو توجّْػوي ىػذهالسُّلطاف كا١با

                                                

 (.ٕٖٓ – ْٕٖ/ٔ) القرآف ظبلؿُب ( ُ)
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فيهػا التَّنظػيم  الػٍبىذه القوَّةي ىي الدّْين كالعقيدةي الصَّػظيظة الصّْفات إٔب الوجهة الصَّا٢بة. 
ىيػػػػػب، كالثَّػػػػػواب كالعقػػػػػاب، كالقػػػػػانوف  غيػػػػػب كالَبَّ ٢بيػػػػػاة اإلنسػػػػػاف، كا٢بػػػػػدكد الرَّادعػػػػػة، كالَبَّ

 يدفع اختبلؼ ا٤بختلفْب...           الذماألخبلقي 
 
 :الزَّمان والمكان واألشخا   - ٗ
ػػػ دٰبػػػدّْ  كال ألفَّ القػػػرآف  ؛ةالقصَّػػػ أ٠بػػػاء كال مكػػػافى  كال زمػػػافى  الغالبنػػػا  القػػػرآين ياؽي السّْ

ػػريفة، فػػالقرآف ال ييعػػُب غالبنػػا بتقريػػر زمػػافو كال مكػػاف،  إالالكػػرمي ال ييعػػُب  كال با٤بقاصػػد الشَّ
 ٙبديًد أشخاصو بدقَّة؛ ألفَّ ذل  ليس لو شأفه ُب تشكيل ا٢بدث. 

 
 :الشَّبه قياس  - ٘

َغَجزضُْت حمس: وقىٍول( من تفسّب لالقرآف الكرميُب )أحكاـ   ما ذكره ابن العريب
َ
 أ

نْ 
َ
ُزٔنَ  أ

َ
َشا ٌِسَْو  أ ػبىوً  ًقيىاسً  عىلىى دىلًيله  ًفيوً حي  قاؿ: " ىجساىُْؾَصاِب  َْ ذكػره ابػن . كمػا (ُ)"الشَّ
، ذكره مفصَّبلن ُب )احملصوؿ(، حي  قاؿ: القرآف الكرميُب )أحكاـ   العريب ( ٦بمبلن
ػػ قيػػاس اكأمَّػػ" ػػ) افأمَّػػ ،كمػػيحي  كشػػبو ،لقػػيخى  شػػبو :ضػػربْب علػػى فهػػو بوالشَّ  (ا٣بلقػػي بوالشَّ

ػػػ ا٢بمامػػػة جػػػػزاء علػػػى ظابةالصَّػػػ فكإٝبػػػاع  تشػػػػابو مػػػن بينهمػػػا ٤بػػػا بالبدنػػػػة عامػػػةكالنَّ  ،اةبالشَّ
ػػ) امَّػػأك . ٣بلقػػةا  يػػةالنّْ  إٔب يفتقػػر الوضػػوء أفَّ  علػػى ليلالػػدَّ  ُب علمائنػػا كقػػوؿ (كمػػيا٢بي  بوالشَّ

 اسالنَّػ اختلػف كقد .يممكالتَّ  يةالنّْ  إٔب فافتقرت ةحكميٌ  طهارة : حنيفة أليب اخبلفن 
 . (ِ)"فصلو من كمنهم ،أثبتو من كمنهم ،نفاه من فمنهم (،بوالشَّ  قياس) ُب

ػػػ قيػػػاس) إفَّ  بػػػل ،ٕبػػػاؿ تعليػػػل فيهػػػا ٯبػػػرم ال نػػػوعه  ىػػػي(: بػػػاداتالعكقػػػاؿ ُب )  (بوالشَّ
 .(ّ)...اْببلةكالصَّ  يةالنّْ  إٔب فافتقرت عبادة: الوضوء ُب  علمائنا وؿػكق يدخلها

                                                

 (.ٕٖ/ِف الكرمي، البن العريب )( أحكاـ القرآُ)
 (. ُِٕ –ُِٔ/ُ( بقليلو من التَّصرُّؼ عن )احملصوؿ ُب أصوؿ الفقو(، البن العريب )ِ)
 (. ُّّ/ُ( بقليلو من التَّصرُّؼ عن )ا٤بصدر نفسو( )ّ)
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كعلػى أيَّػػة حػاؿ فػػإفَّ ا٣بػػبلؼى مبسػوطه ُب )كتػػب أصػػوؿ الفقػو(، كمػػا أردتي اإلشػػارة 
ػػابقة كػػابن العػػريبّْ إليػػو ىنػػا أفَّ مػػن العلمػػاء مػػن اسػػتدؿَّ ع ػػبو( مػػن اآليػػة السَّ لػػى )قيػػاس الشَّ

 .من ا٤بالكيَّة، كنفاه غّبه  
 
 .االعتبار بقصص السَّابقين  - ٙ

.............................. 
 

َُة َغُجٔزٌ حمس: الموضع الثَّاني
َ
دِلُ َوخ
َ
أ
َ
   [:ِٕىود:] ىجسكَةىَْخ يَة َويْيََ  أ

 
  :ما يستفاد مما ولي المناَدى  - ٔ 
ػػػكى  وأنَّػػ اهلل  ٱبػػربي     ُب طىعىػػػن أف بعػػد ، إسػػػظاؽ  إلبػػراىيم بى ىى
 لػػوط قػػـو إٔب ذاىبػػوف كىػػم ا٤ببلئكػػة فجاءتػػو الولػػد، مػػن ة(سػػار ) كامرأتػػو ىػػو يػػسآك  ،السػػنّْ 
، بإسػػظاؽ فبشػػركٮبا ،  َّكَةىَززْخ يَززة حمس :كقالػػت ذلػػ ، مػػن ا٤بػػرأة بػػتفتعج

َشا  َْ َُة َغُجٌٔز َو
َ
دِلُ َوخ
َ
أ
َ
ٌء َغِجيٌت َويْيََ  أ َشا لََشْ َْ ْمزصِ  72َبْػِل َشيًْزة إِنٍّ 

َ
َْ أ ٌِز َتْػَججَِ  

َ
ٔا خ ُ كَةل

ُّ َْحِيٌس ََمِيٌس  َو اْْلَيِْخ إٍُِّ ْْ
َ
ًْ أ ُّ َغيَيُْس ِ َوبََصََكدُ ِ رَْْحَُخ اَّللٍّ  كبشػركه ،[ّٕ – ِٕ:ىػود]ىجس 73اَّللٍّ

َُةهُ زَوبَ حمس : قاؿ كما ا،كعىًقبن  نسبلن  لو كبأفَّ  ،توبنبوَّ  كجوده مع ْ ََ  ةَُِِيًّز بِإِْظزَدةَق  َشٍّ  ٌِز
زززززةِتِ َ  : كقػػػػػاؿ ،عمػػػػػةالنّْ  ُب كأعظػػػػػم ،البشػػػػػارة ُب أكمػػػػػل كىػػػػػذا ،[ُُِ:الصػػػػػافات] ىجسالصٍّ

َْ َوَراءِ إِْظَدةَق َحْػُلَٔب زَذجَ حمس ٌِ ة بِإِْظَدةَق َو َْ َُة ْ  كلػده  ا٤بولػود ٥بػذا كيولػد: أم [،ُٕىػود:] ىجسَشٍّ
 سػلالنَّ  لبقاء شديده  الولد بولد الفرح فإفَّ  ؛بوالده ترَّ ق كما بو أعينكما فتقر حياتكما، ُب
 بػو البشارة كقعت لضعفو، يعقب ال وأنَّ  ميتوىَّ  قد يخةكالشَّ  يخالشَّ  كلد كاف ك٤با ،بقً كالعى 

 إلبػػػراىيم ٦بػػػازاة ىػػذا ككػػػاف ة،ريَّػػػكالذُّ  العقػػب اشػػػتقاؽ فيػػػو الػػذم ،(يعقػػػوب) باسػػػم كبولػػده
، اهلل عبػادة إٔب اذاىبنػ ببلدىػم مػن كىػاجر عػنهم كنػزح كتػركهم، قومػو اعتػزؿ حػْب 
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 اهلل ضػػوفعوَّ  ،األرض ُب  علػػػى صػػػلبو مػػن صػػػا٢بْب بػػأكالد كعشػػػّبتو قومػػو عػػػن 
 .(ِ) ؟ألد فكيف عقيم عجوز أنا: قالت :مأ ،(ُ)عينو ّٔم لتقرَّ  دينو،
  

  :ىجس..َويْيََ   يَةحمس: المراد من قولها   - ٕ
، نفسػها على عاءالدُّ  ّٔا تيرًد كٓب. ظيمػالع األمر دبورك  اإًليذاف عند تقاؿ الكلمة ىذه

دِلُ حمس: كقو٥بػػا. العجيػػب األمػػر عنػػد سػػاءالنّْ  ألسػػنة علػػى ٚبػػفُّ  كلمػػة ىػػي كًإ٭بػػا
َ
أ
َ
 تفهاـػاسػػ ىجسأ

   .(ّ)بتعجُّ 
 

)االسَََََّّّّّتفهام هنَََََّّّّّا  : التَّعقيَََََّّّّّل علَََََّّّّّى قَََََّّّّّول أبَََََّّّّّي حيََََََّّّّّّان والقاسَََََّّّّّمي  - ٖ
 :(لوتع    استفهام إنكارٍ 
 :بقو٥بػػػػػا–اسػػػػتفهمت )البظػػػػر احملػػػػيط(، حيػػػػػ  قػػػػاؿ: "ُب   أبػػػػو حيَّػػػػػاف قػػػػاؿ
ـى  -أألد؟    .(ْ)"بكتعجُّ  إنكارو  استفها

كٓب تػػػػرد بػػػػذل   للعػػػػادة. خػػػػارؽو  مػػػػن أمػػػػرو  عجػػػػبي التَّ  :ا٤بػػػػراد باالسػػػػتفهاـ ىنػػػػاأقػػػػوؿ: 
ِ حمسعلػى ىػذا ا٤بعػُب قو٥بػا:  كيدؿُّ  ،اإلنكار زٌء َغِجيزٌت إ َشا لََشْ َْ ؛ ألنَّػو مػن ا٤بسػتبعد أف ىجسنٍّ 

ال  مػػا جػػاؤكا بػػو مػػن البشػػرل، كىػػي علػػى يقػػْب أفَّ اهلل  الرُّسػػل تنكػػر علػػى 
 أنكرتيعجػػزه شػػيءه، كلكنَّهػػا تعجَّبػػت مػػن ذلػػ  األمػػر لكونػػو ٨بالفنػػا للعػػادة كا٤بػػألوؼ، فػػ

ػ؛ اهى بػى تعجُّ  ا٤ببلئكة عليها  ا٣بارقػةً  كاألمػور ا٤بعجػزات، كمهػبط اآليػات، بيػت ُب كانػت األهنَّ
 ..عجبالتَّ  مكاف دهكٛبجّْ   اهلل حتسبّْ  أف عليها فكاف للعادات،

                                                

 (.ِّٔ/ّ(، القا٠بي )ِٕٗ/ّتفسّب ابن كثّب )(  ُ)
(، ّٕ/ٖ(، زاد ا٤بسّب )َُِٗص:لواحدم )ل ،الوجيز (،َُْ/ٖ(، أبو السُّعود )ْٕ/ُٕالقرطيب )( انظر: ِ)

جزم  (، تفسّب ابنُٖٕ/ٓاحملرر الوجيز )(، ْٖٔ/ِ(، النُّكت كالعيوف )ُّ/ِٕركح ا٤بعاين )
 (.ٖٔ/ُٖ(، ابن عادؿ )ٕٓٓ/ٗ، البظر احمليط )(ّٖٕ/ِ(، فتح القدير )َّٗ/ِ)

، الوسيط، (ِِٓ/ُب ُب تفسّب الغريب )(، تذكرة األريٗٔ/ْ(، كانظر: القرطيب )ّٕٖ/ِ( زاد ا٤بسّب )ّ)
 (.ِٖٓ/ِللواحدم )

 .(ُّٖ/ٔ( البظر احمليط )ْ)
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مػػوىمه ُب عطفػػو التَّعجػػب علػػى اإلنكػػار، كالعطػػف يقتضػػي   ككػػبلـ أيب حيَّػػاف
بػػػت. ا٤ب ػػػا أنكػػػرت كتعجَّ  كيػػػرد ذلػػػ  االعػػػَباضي بعينػػػو علػػػى مػػػا أكرده القػػػا٠بيُّ غػػػايرة، فكأهنَّ
 تفسػػّبه( لقػػوؿ اهلل  ُب(: َتْػَججِزز َ حمس

َ
َْ  خ ْمززصِ  ٌِزز

َ
ِ  أ سػػتبعدين مػػن ، أم: أتىجساَّللٍّ

 .(ُ) نو كقدرتو خلق الولد من ا٥برمْب؟شأ
 ،للعػػػادة ا٣بػػػارؽً  األمػػػرً  ذلػػػ  مػػػن لعجبهػػػا ـاالسػػػتفها ذلػػػ  أفَّ  اهلل  بػػػْبَّ  كقػػػد
ّنٍّ حمس عندما قػاؿ:  ازكريَّ  اهلل نيبّْ  من مثلو كقوع اأيضن  لو             كيدؿُّ 

َ
كَةَل َرّبِ خ

ِِت شَلكِصٌ يَُسُٔن َِل ُؽالٌم َوكَْس ثَيََؾِِنَ اىْ 
َ
 [. َْآؿ عمراف:]  ىجسِهََبُ َواْمَصأ

 
  :دروٌس للمخاطَبين - ٗ

أمػػر  كىػػو، البشػػرل ىػػذه ٤بثػػل وكلُّػػ كياهنػػا يهتػػزُّ  العقػػيم ةكٖباٌصػػ ا٤بػػرأةك٩بَّػا يسػػتفاد أفَّ 
- شػػػيء ال كلكػػػن. ٙبمػػػل فػػػبل نػػػةو معيَّ  سػػػن   ُب عػػػادةن  هػػػاطمثي  ينقطػػػعي  فػػػا٤برأة. احقَّػػػ عجيػػػبه 
 ٘بػرم حػْب فالعػادةي  . اهلل أمػر من عجبى  كال ،عجيبه  - اهلل قدرة إٔب بالقياس
 كىػي ،يريػدىا ٢بكمة  اهلل يشاء كعندما .ؿتتبدَّ  ال ةسنَّ  أهنا ىذا معُب يكوف ال بأمرو 
 كقوعػو مػع، العادة ٱبالف ما يقع فيو للمؤمنْب ا٤بوعودة كبركاتو البيت ىذا بأىلً  رٞبتو ىنا
 ىػػو أمػدو  ُب العػادة بػو ٘بػرم ٗبػا عليهػا ٫بكػػم كال، حػدكدىا علػمن ال الػٍب ةاإل٥بيَّػ ةنَّ السُّػ كفػق
 مشػػػػػػػيئةك  .الوجػػػػػػػود ُب ا٢بػػػػػػػوادث ٝبيػػػػػػػع نسػػػػػػػتقرئ ال ك٫بػػػػػػػن، ٧بػػػػػػػدكد حػػػػػػػاؿ كػػػػػػػلّْ  علػػػػػػػى
 ىػػػذا ٯبػػرم  اهلل إفَّ  نعػػػم .واميسبػػالنَّ  ا٤بشػػػيئةي  ىػػذه دتتقيَّػػػ ال طليقػػةه   اهلل

 واميسالنَّػ ّٔػذه إرادتػو بتقيػد وؿكالقػ شػيءه  ىػذا كلكػنَّ . لػو قػدرىا الٍب واميسالنَّ  كفق الكوف
 . (ِ) آخر شيءه  كجودىا بعد

 
  

                                                

 (.َِّ/ْتفسّب القا٠بي ) ( ُ)
 (.  ُُِٗ/ُِ( بتصرُّؼو عن )الظّْبلؿ( )ِ)
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ِْش ـُالًُ حمس:  الموضع الثَّال  َّتٍّ
َ
ًْ خ َ  [.ِٖالفرقاف:] ىجسة َريِياًل يَة َويْيََ  حَلْتَِِن ل

 :توضيح المعنى العام  - ٔ
 بجنػ ُب طفػرَّ  مػا علػى اكأسػفن  انػدمن  يديػو على وبربّْ  ا٤بشرؾ ،نفسو آبالظَّ  يعضُّ  كيـو

 ، وربّْػػػ سػػػبيل عػػػن هصػػػدَّ  الػػػذم خليلػػػو طاعػػػة ُب بػػػو بػػػالكفر نفسػػػو كأكبػػػق ، اهلل
 جػاةالنَّ  إٔب اطريقنػ :يعػِب ،سػبيبلن   سػوؿالرَّ  مػع نياالػدُّ  ُب اٚبػذت ليتػِب يا: يقوؿ
 .  (ُ) اهلل عذاب من

 بػػو جػػاء كمػا ، سػػوؿالرَّ  طريػػق فػارؽ الػػذم آبالظَّػػ نػدـمػػا يفيػػد  كُب اآليػة
ـي النَّػػػ ينفعػػػو ال حيػػػ ي  القيامػػػة يػػػـو، كندمػػػو ا٢بػػػقّْ  مػػػن  اهلل عنػػػد مػػػن لتَّظػػػذير كفيػػػو ا .دى

 . كالتَّبصّب للمخاطىبْب.
 
( أو )المعنى الكنائي(  - ٕ  :داللُة )االلتزام العرفي 
 البنػاف كأكػل اليػدين كعػضُّ ، ا٢بسػرة فرط من يديو على آبالظَّ  يعضُّ  يـوُب ذل  الك 
ػػ ؛كا٢بسػػرة الغػػيَ نعػػ كنايػػاته  ك٫بوىػػا األسػػناف كحػػرؽ  ،ادفػػةالرَّ  فتػػذكر، ركادفهمػػا مػػن األهنَّ
ػػػ كٯبػػػد، الفصػػػاحة طبقػػػة ُب بػػػو الكػػػبلـ فّبتفػػػع ،ا٤بػػػردكؼ علػػػى ّٔػػػا كيػػػدؿُّ   ُب عنػػػده امعالسَّ
 .(ِ)عنو ا٤بكُبَّ  لفَ عند ٯبده ال ما كعةالرَّ  من نفسو

 (. أقوؿ: كٲبكن أف نطلق على ىذه الدّْاللة أهنا من دالالت )االلتزاـ العرُب

                                                

 .(ِِٔ/ُٗ( انظر: تفسّب الطَّربم )ُ)
 حاشية الشهاب(، َِٖ/ْاحملرر الوجيز ) (،ُِِ/ْ(، تفسّب البيضاكم )ُِّ/ٔ( تفسّب أيب السُّعود )ِ)

 (.َُُ/ٖ(، البظر احمليط )ُْٗ/ٔ)  على تفسّب البيضاكم ا٣بفاجي
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فهي داللة اللَّفَ على أمرو خارجو عن معناه الزـو لو كداللة  (ُ)أمَّا داللة االلتزاـ
السَّقف على جدار أك عمود ٰبملو، كداللة اإلنساف على الضَّاح  ا٣بارج عن معناه، 

 كلكنَّو الـز لو. 
إفَّ قو٥بم:            (، كقو٥بم: )كثّبي الرَّماد(. فاٍلنّْجىادً كمن الكبلـ العريب: قو٥بم: )طويلي 

 عظيم، شجاعه  وأنَّ  كيبالَبَّ  ّٔذا تريد، ملزـك لـز منو طوؿ صاحبو. (ِ)(اٍلنّْجىادً )طويل 
 يلـز وألنَّ  ؛كلزمو عليو بترتَّ  بشيءو  إليها اإلشارة إٔب فة،الصّْ  ّٔذه صريحالتَّ  عن فعدلت
 ٤برادفا عادةن، جاعةي شَّ ال ا١بسمً  طوؿ من كيلـز صاحبو، طوؿي  (يفً السَّ  ٞبالةً ) طوؿ من
 يعلىمي  ىنا كمن. ا٢بقيقي ا٤بعُب يراد أف يصحُّ  ذل  كمع ٪باده، لو يكن ٓب كإفٍ  قامتو، طوؿي 
،  بْب الفرؽى  أفَّ  قرينة آّاز كقرينة الكناية بأفَّ قرينة آّاز مانعةه من إرادة ا٤بعُب األصليّْ

. كقو٥بم: )كثّب الرَّماد(، يستدلُّوف (ّ)يّْ كقرينةي الكنايًة غّب مانعةو من إرادة ا٤بعُب األصل
                                                

(، ُْٕ/ُ(، البظر احمليط ُب أصوؿ الفقو )ّٔ/ُ(، اإلحكاـ، لآلمدم )ُْٕ/ُ( انظر: هناية السُّوؿ )ُ)
٤بعاين (، ٨بتصر آِْ/ُ(، شرح التَّلويح على التَّوضيح )ُّّ/ُ(، حاشية العطَّار )ُّٗ/ُالتَّظبّب )
  (.ُٕٓ)ص:

 اٍلنّْجىاد: ٞبالة السَّيف، كىو ىنا كناية عن طوؿ قامتو.  (ِ)
َه  :نايةي الكً ) (ّ) أم: الزمو كلفَ: طويل  ،)معو( ،ذل  ا٤بعُب :أم ،و(إرادتً  معناه مع جوازً  بو الزـي  ريدى أي  لف

 وً )كبً  ،ائل السيف أيضن ٞبا :أم ،النجاد، ا٤براد بو: طوؿ القامة، كٯبوز أف يراد بو حقيقة طوؿ النجاد
.  من ٙبقيقنا لكتاب إٛباـ ن إرادتومفإنو ال ٯبوز فيو إرادة ا٤بعُب ا٢بقيقي للقرينة ا٤بانعة  ،(آّازى  ؽي فارً تي 

أحدٮبا: أف الكناية ال تناُب إرادة ا٢بقيقة  يظهر من كجهْب: :الفرؽ بْب آّاز كالكناية (.ُِٔ/ِالدراية )
من غّب ارتكاب تأكيل مع إرادة  ،طوؿ ٪باده :أف تريد ،فبلف طويل النجاد : فبل يتمنع ُب قول ،بلفظها

أف تريد أهنا تناـ ضظى ال عن تأكيل يرتكب ُب ذل  مع  (فبلنة نئومة الضظى) :كُب قول  ،طوؿ قامتو
كُب  ،معُب الغي  :أف تريد (رعينا الغي ) :فبل يصح ُب ٫بو ،كآّاز يناُب ذل  ،إرادة كوهنا ٨بدكمة مرفهة

كأّن كآّاز ملزـك قرينة معاندة إلرادة  ،معُب األسد من غّب تأكيل :أف تريد (أسد ُب ا٢بماـ) :قول  ٫بو
ا٢بقيقة كما عرفت كملزـك معاند الشيء معاند لذل  الشيء. كالثاين: أف مبُب الكناية على االنتقاؿ من 

. (َّْ/ُ)لى البلـز ..انظر: مفتاح العلـو البلـز على ا٤بلزـك كمبُب آّاز على االنتقاؿ من ا٤بلزـك ع
"الكناية من ألطف أساليب الببلغة كأدقها، كىي أبلغ من ا٢بقيقة كالتصريح؛ ألف االنتقاؿ فيها يكوف من 

، ككثرتو ماد: زيد كرمي؛ ألنو كثّب الرمادا٤بلزـك إٔب البلـز فهو كالدعول ببينة، فكأن  تقوؿ ُب زيد كثّب الر 
 =كيف ال كأهنا ٛبكن اإلنساف من التعبّب عن أمور كثّبة يتظاشى اإلفصاح بذكرىا، إما  تستلـز كذا..اْب،
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؛ ألفَّ كثرةى الرَّماًد تدؿُّ على كثرة الطَّبخ، كىذه تدؿُّ على كثرًة  بذل  على ا١بود كالكـر
اآلكلْب، ككثرةي اآلكلْبى تدؿُّ على ا١بود. ككلُّ ىذه )لواـز عرفيَّة ال عقلٌية(. لكن الدّْاللة 

ف التيـز ذل  بالعقل، أم: ُب الذّْىن بأف لـز من تصوُّر ا٤بلزـك على البلَّـز تسمَّى التزامنا إ
ُب الذّْىن تصوُّر ذل  البلَّـز فيو سواء لـز ذل  ُب ا٣بارج كداللة األربعة على الزَّكجية، أـ 
ٓب يلزمو ُب ا٣بارج، بل كاف منافينا لو فيو كالبصر للعمى، كخرج بقيد البلَّـز لو ُب ا٣بارج 

كالسَّواد للغراب، فبل يسمَّى داللة لفَ )الغراب( على السَّواد داللة   فقط دكف الذّْىن
     التزاـ، لعدـ لزـك السَّواد ُب العقل، كإف لـز ُب ا٣بارج...

ة عقليٌػػ أف تكػػوف ذىنيػػةن  (لتػػزاـالداللػػة ا)و لػػيس مػػن شػػرط نبيػػو علػػى أنَّػػكىنػػا ينبغػػي التَّ 
بعػػد  إالٰبكػػم  العقػػل ال أفَّ  :أم (عػػرُبلػػزـك )داللػػة  (داللػػة االلتػػزاـ)فقػػط، بػػل قػػد تكػػوف 

                                                                                                                                 

احَبامنا للمخاطب أك لئلّٔاـ على السامعْب، أك للنيل من خصمو، دكف أف يدع لو سبيبل عليو، أك =
لتنزيو األذف عما تنبو عن ٠باعو ك٫بو ذل  من األغراض كاللطائف الببلغية". جواىر الببلغة 

(: "أطبق البلغاء على أف آّاز أبلغ من ا٢بقيقة، كأف االستعارة َُّ(، كُب )اإليضاح( )ص:َُِص:)
أبلغ من التصريح بالتشبيو، كأف التمثيل على سبيل االستعارة أبلغ من التمثيل ال على سبيل االستعارة، 

الواحد من ىذه األمور  كأف الكناية أبلغ من اإلفصاح بالذكر. قاؿ الشيخ عبد القاىر: ليس ذل ؛ ألف
ا إلثبات ا٤بعُب ال يفيده خبلفو، فليست  يفيد زيادة ُب ا٤بعُب نفسو ال يفيدىا خبلفو بل ألنو يفيد تأكيدن
( ىو كاألسد سواء ُب الشجاعة أف األكؿ أفاد زيادة ُب  ا( على قولنا: )رأيت رجبلن فضيلة قولنا: )رأيت أسدن

ا إلثبات تل  ا٤بساكاة لو ٓب يفده مساكاتو لؤلسد ُب الشجاعة ٓب يفده الث اين، بل ىي أف األكؿ أفاد تأكيدن
)كثّب الرماد( على قولنا: )كثّب القرل( أف األكؿ أفاد زيادة لقراه ٓب يفدىا  الثاين. كليست فضيلة قولنا:

ا إلثبات كثرة القرل لو ٓب يفده الثاين. كالسبب ُب ذل  أف اال نتقاؿ الثاين، بل ىي أف األكؿ أفاد تأكيدن
ُب ا١بميع من ا٤بلزـك إٔب البلـز فيكوف إثبات ا٤بعُب بو كدعول الشيء ببينة، كال ش  أف دعول الشيء 
ببينة أبلغ ُب إثباتو من دعواه ببل بينة، كلقائل أف يقوؿ: قد تقدـ أف االستعارة أصلها التشبيو كأف األصل 

ا يفيد للمرء شجاعة أًب ٩با  ُب كجو الشبو أف يكوف الشبو بو أًب منو ُب ا٤بشبو كأظهر. فقولنا: رأيت أسدن
يفيدىا قولنا: رأيت رجبل كاألسد؛ ألف األكؿ يفيد شجاعة األسد، كالثاين شجاعة دكف شجاعة األسد، 
كٲبكن أف ٯباب ٕبمل كبلـ الشيخ على أف السبب ُب كل صورة ليس ىو ذل  ال أف ذل  ليس بسبب 

" (، دالئل ٨ِّٔبتصر ا٤بعاين )ص:(، ٔٓٓ/ّاإليضاح ). كانظر: بغية ُب شيء من الصور أصبلن
(، كشركح ُْٓ -ُْْ(، كانظر ذل  مفصبلن ُب )ا٤بطوؿ شرح تلخيص ا٤بفتاح( )ص:ٗٔاإلعجاز )ص:
 ( فما بعد.ِْٕ/ْالتلخيص )
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كػػػػرار علػػػػى كالتَّ  ا٤بعػػػػُب ا٤بػػػػراد، علػػػػى العػػػػرؼ دؿَّ  الػػػػٍبجربػػػػة مبلحظػػػػة تكػػػػرار ا٤بشػػػػاىدة كالتَّ 
ك)ا٤ببلزمػة العرفيَّػة( ىنػا  عليو. باب الكناية قائمه  ككلُّ  ،ةُب القرآف كالسنُّ  كىذا كثّبه .لزكمها.

تػرجّْحي الكنايػة علػى ا٢بقيقػة،  الٍبكالسّْباؽ كالقرائن إ٭با حكم العقل ّٔا بالنَّظر إٔب السّْياؽ 
 فيظكم با٤ببلزمة العرفيَّة، كذل  كاضح...  

 

 :ندم الكافر وحسرته يوم القيامة - ٖ
 ُب اظن موضَّػػ جػػاء، اآليػػة ىػػذه عليػػو تدلَّػػ الػػذم كحسػػرتو القيامػػة يػػـو الكػػافر كنػػدـ  
ػأي  آياتو  ْ حمس : كقولػو،  رخى وا َسَّ

َ
ٍٍّ  اجلساٌح َوأ َ ْ  ةل ُوا

َ
ًْ  َوكُِِضَ  اىػشاب َرأ ُٓ َِ ًْ  ثةىلعع ثَحْ ُْ  الَ  َو

ززٔنَ  ٍُ ْ حمس : كقولػػو. اآليػة [ْٓ:يػونس] ىجسُحْظيَ وا َسَّ
َ
ززة اجلساٌززح َوأ ٍٍّ َ ْ  ل ُوا

َ
َِززة اىػززشاب َرأ  وََجَػيْ

َِةقِ  ِف األؽالل ْخ
َ
ْ  اذليَ أ ْ حمس : كقولو .اآلية [ّّ:سبأ] ىجسَزَفُصوا ٔا ُ ة لَع ْسدِةزخ ية كَةل ٌَ 

َِة ْغ ةذِ  ـَصٍّ َٓ ٔا اذليَوكَةَل حمس : كقولػو .دامػةالنَّ  أشػدُّ  (ا٢بسػرة)ك. اآلية [ُّ:األنعاـ] ىجسي َجُػ ََ اتٍّ
اٍت غَ  ًْ َخَْسَ ُٓ َ ةل ٍَ ْخ

َ
ُ أ ًُ اَّللٍّ ِٓ ة َنَشلَِم يُصِي ٍِّ ٌِ وا 

ُ
أ ة َتََبٍّ ٍَ ًْ َن ُٓ ٌِِْ  

َ
أ َِتَََبٍّ ةً َذ نٍّ جَلَة َنصٍّ

َ
ْٔ أ َ زة ل ٌَ ًْ َو ِٓ يْ

يَ
ََ اجلٍّزز ٌِزز َززةرِِجَ   َِ  ًْ زز  سػػوؿبالرَّ  آمػػن يكػػوف الكػػافر أف يتمػػُبَّ حيػػ   [،ُٕٔالبقػػرة:] ىجسةرِ ُْ
 ػػ، نياالػػدُّ  دار ُب  يَززةحمس: ىنػػا قولػػو ُب ةا١بنَّػػ إٔب اطريقنػػ :أم، سػػبيبلن  معػػو ذكاٚبَّ

َع الصٍُّظِٔل َظِِياًل  ٌَ َْشُت   : كقولػو أخػر آيػات ُب اموضػظن  جػاء [ِٕالفرقػاف:] ىجسحَلْتَِِن اَّتٍّ
َِززة الصٍُّظززٔاَل يَززَْٔم ُتَليٍّززُت وُُجززحمس َغْػ

َ
َ َوأ َِززة اَّللٍّ َغْػ

َ
َِززة أ ًْ ِِف اجلٍّززةرِ َحُلٔلُززَٔن يَززة حَلْتَ ُٓ ُْ  ىجسٔ

   .ذل  غّب إٔب[،..ٔٔ:األحزاب]
  

 :  األخوَّة والصَّداقة - ٗ
ىي عبلقػػػػة الصػػػػداقة نػػػػوع مػػػػن احملبػػػػة إالَّ أهنػػػػا أخػػػػص منهػػػػا، فهػػػػي ا٤بػػػػودة بعينهػػػػا..ك 

كتبػػدأ مػػن  ا٤بػودة كالتعػػاكف بيػنهم،مػػن ى أسػاس علػػ ، تبػُباجتماعيػة بػػْب شخصػْب أك أكثػػر
 انفعاؿ عاطفي ىادئ، كتنتهي إٔب أف تستظوذ على النفس، كتؤثر ُب السلوؾ.

فإهنا تثمر ٜبارنا طيبة، كترقى إٔب ٧ببة منبثقة من  كالصداقة إذا كانت مرتبطة بالعقيدة
 . العقيدة، متأثرة بأخبلقها كأدبياها..فهي ٧ببة خالصة هلل 
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يكوف للصداقة من األثر ُب ا٤بنهج كالسلوؾ مػا يفػوؽ أمَّ عاطفػة أخػرل،  فػإف  كقد 
 ، كػػاف الصػػديق صػػا٢بنا كػػرمي ا٣بلػػق غػػدا القػػرين بعػػد ا٤بخالطػػة نظػػّبنا لػػو ُب الصػػبلح كالكػػـر

 كإف كاف سيء ا٣بلق لئيمنا، اقتفى أثره، كسار على هنجو. 
 قاؿ الشاعر:
 .(ُ)(قرينو با٤بقارًًف يقتدم فكيلُّ ***عن ا٤برء ال تىٍسأىٍؿ كسىٍل عن قىرًينو) 

٦بالسة العارؼ تدعوؾ من ست إٔب ست: من الش  إٔب " :قاؿ ابن القيم 
اليقْب، كمن الرياء إٔب اإلخبلص، كمن الغفلة إٔب الذكر، كمن الرغبة ُب الدنيا إٔب الرغبة 

 .(ِ)"ُب اآلخرة، كمن الكرب إٔب التواضع، كمن سوء الطوية إٔب النصيظة
كأمر بصظبة أىل الفضل  ،من صظبة أىل الشر كالفساد  قد حذر اهللكل
ة حمس :عزَّ من قائلقاؿ ف كالصبلح، كالرشاد َٓ حَّ

َ
َع اذلييَة خ ٌَ ٔا  َ َوُكُُٔ ٔا اَّللٍّ ٔا اتٍُّل ُِ ٌَ ََ آ

ةدِرِ َ  َع حمس: كقاؿ [،ُُٗ]التوبة: ىجسالصٍّ ٌَ ِ اذليَواْصَِبْ جَْفَعَم  ًْ ثِةىَْؾَساة ُٓ َواىَْػِشِّ  ََ يَْسُغَٔن َربٍّ
َِة كَيْجَ  ْدَفيْ

َ
َْ أ ٌَ جَْية َواَل دُِػْع  ََِح اْتَيَةةِ ادلَّ ًْ دُصِيُس زِي ُٓ َِةَك َخِْ ُّ َواَل َتْػُس َخيْ َٓ َْ يُصِيُسوَن وَْج ُّ َخ

ْمُصهُ ـُُصًغة
َ
اهُ َوََكَن أ َٔ َْ جََع   .[ِٖ]الكهف: ىجسذِْنصَُِة َواتٍّ
 .(ّ)(( تقي  طعامك إالَّ ال تصاحل إال مؤمنا وال ي ك)): كُب ا٢بدي 
 قاؿ؛ بسبب صظبتهم ألىل الفساد، فعن ندـ أىل النار كأخرب اهلل 
: َع الصٍُّظِٔل َظِِياًل حمس ٌَ َْشُت  ًُ لََعَ يََسيِّْ َحُلُٔل يَة حَلْتَِِن اَّتٍّ ِ ةل يَة  27َوئََْم َحَػضَّ اىظٍّ

ِْش ـُاَلًُة َريِياًل  َّتٍّ
َ
ًْ خ َ فهذا تنفّب من صظبة أىل السوء  .[ِٖ-ِٕلفرقاف:]ا ىجس28َويْيََ  حَلْتَِِن ل

 كالباطل.

                                                

 (.ِّ( ديواف طرفة بن العبد )ص:ُ)
 (.ِِّ/ّمدارج السالكْب ) (ِ)
[، كأبو داكد َِٕٓ[، كالدارمي ]ُُّٓٓ[، كأٞبد ]ُِِّ[، كالطيالسي ]ّْٔ] ا٤ببارؾأخرجو ابن  (ّ)

[، ْٓٓ[، كابن حباف ]ُُّٓ[، كقاؿ: "حسن". كما أخرجو: أبو يعلى ]ِّٓٗ[، كالَبمذم ]ِّْٖ]
ُب )شعب اإلٲباف(  ي[، كقاؿ: "صظيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: البيهقُٕٗٔكا٢باكم ]

[ِّٖٗ .] 
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صظبة كا٢باصل أف صظبة أىل الباطل تورد صاحبها  ا٤بهال ، كُب ا٤بقابل فإف 
 ؛كمشاركة آّدين تبع  ُب النفس ا٥بمة، كتولد ا٢برارة كالشوؽ ،أرباب العزائم كا٥بمم
ما أف صظبة أىل الباطل تؤثر ك  كىي من أسباب النجاة كالرفعة، لتقليدىم كالتشبو ّٔم،
 .ُب الصد عن ا٢بق

كالصداقة الٍب تدـك كتثمر ٜبارنا طيبة إ٭با تبُب على احملبة كالصدؽ كاإلخبلص، كإف 
 ٥بذه احملبة مقتضيات تقدـ بياهنا ٙبيىفّْزي على احملبة الصادقة.

ليس من ك كهلل،   ُب اهللكاحملبة الٍب تقـو على اإلٲباف  ىي األخوَّة ا٢بقيقيَّةك 
أجل منفعةو دنيويَّة، أك مصلظةو شخصيَّة، أك عصبيَّة قبليَّة، أك غّب ذل  من ا٤باديَّات، 

 داـ كاتَّصل، كما كاف لغّبه انقطع كانفصل. فما كاف هلل 
 ،قد تيفهم  معُب ،اال تعدك أف تكوف ر٠بن كقد قيل: إفَّ الكلمة منفردة كحيدة 

 ، باتساقها مع غّبىا من الكلماتيدرؾ إالَّ كٝباؿ قدرىا ال  ،كلكن فيضى معانيها 
   .-كما تقدـ-..ا٤بؤمن مع إخوانو كأحبابوككذل  ىو حاؿ 

ا من  بنفائس أموال ، ٍب ال يزىدن  فيو أف فإف صفا ل  أخ فكن بو أشد ضنن "
فإف نفس  الٍب ىي أخص النفوس ب  ال تعطي   ؛ا أك خلقْب تكرىهماترل خلقن 

كٕبسب  أف يكوف ل  من أخي  ؟ كيف بنفس غّبؾا٤بقادة ُب كل ما تريد، ف
 .(ُ)"أكثره

 

 
 

 (.اضعها ُب )النّْداءات العامَّةكقد سبقى ما يتعلَّقي ٗبعُب ىذه الصّْيغة، كمو 
 

 
 (.كمواضعها ُب )النّْداءات العامَّةكقد سبقى ما يتعلَّقي ٗبعُب ىذه الصّْيغة، 

                                                

 (.ٖٕ/ْ)رسائل ا١باحَ  (ُ)

َِّ حمس ثامًنا:  ْػََشَ اْْلِ ٌَ  [:ُِٖاألنعاـ:] ىجسيَة 
 

َِّ حمس تاسًعا: ْػََشَ اْْلِ ٌَ  [:َُّاألنعاـ:] ىجسنِْط  َوا يَة 
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ػػػػػػيغة، كقػػػػػػد سػػػػػػبقى مػػػػػػا يتعلَّػػػػػػقي ٗبعػػػػػػُب ىػػػػػػذه ال (، كمواضػػػػػػعها ُب )النّْػػػػػػداءات العامَّػػػػػػةصّْ
 .[ٕٓ –ُٓ]الصافات:

 
 

 
 
 :مواضع ورود هز  الص يغة  - ٔ

ََ حمسا٤بوضع األكَّؿ:   َع اىَْنـِصِي ٌَ  َْ َِة َوال دَُس َػ ٌَ  [.ِْىود:] ىجسيَة ُبَِنٍّ اْرَنْت 
دِزَم َذَيِهيزُسواحمسا٤بوضػع الثَّػاين:   َٔ  ىجسالَزَم َنيْزسً  يَة ُبزَِنٍّ ال َتْلُصزْ  ُرْؤيزةَك لََعَ إِْر

  [.ٓيوسف:]
ِ حمسا٤بوضع الثَّال :   [.ُّلقماف:] ىجسيَة ُبَِنٍّ ال تَُْشِْك ثِةَّللٍّ
َْ َرْصَدلٍ حمسا٤بوضع الرَّابع:   ٌِ ٍح  ٌِسَْلةَل َخجٍّ ة إِْن دَُم  َٓ  [.ُٔلقماف:] ىجسيَة ُبَِنٍّ إِجٍّ
الةَ حمسا٤بوضع ا٣بامس:  ًِ الصٍّ كِ

َ
 [.ُٕلقماف:] ىجسيَة ُبَِنٍّ أ

ذَْحَُم حمسادس: ا٤بوضع السَّ 
َ
ّّنِ أ
َ
َِةِم خ ٍَ ْ َرى ِِف ال

َ
 [.َُِالصافات:] ىجسكَةَل يَة ُبَِنٍّ إِّّنِ أ

 
 :    القراءا   - ٕ

كُب ىذه الصّْيغة اختبلؼه بْب القيرَّاء، كىػذا ا٣بػبلؼ قػد ذكػره بعػض ا٤بفسّْػرين، فقػد     
جػاء  الػٍب)سػورة ىػود(، ك ُب  الػٍبُب اآليات السَّابقة، أعِب ُب اآلية  ىجسيَة ُبَِنٍّ حمساختلف ُب: 

يوسػػف( ُب موضػػع كاحػػد، ك)سػػورة لقمػػاف( ُب ثبلثػػة  ذكرىػػا ُب موضػػع كاحػػد، كُب )سػػورة
 ألفَّ  ذلػػػ  ؛(ُ)(ةالسػػتَّ ) ُب -اليػػػاء بفػػتح- فظفػػػصه "مواضػػع، كُب )الصَّػػػافات( ُب موضػػع. 

ػػ إحػػداٮبا كسػػبقت ،كاليػػاء الػػواك فاجتمعػػت (بنيػػو) علػػى صػػغر (بنػػو: )ابػػن أصػػل  كوفبالسُّ

                                                

 ( أم: ُب ا٤بواضع )الستَّة( اآلنفة الذّْكر.ُ)

 [:ِٔألعراؼ:]ا ىجسيَة ثَِِن آَدمَ حمس عاشًرا: 
 

 [:ِْىود:] ىجسيَة ُبَِنٍّ حمس الحادي عشر: 
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 الكسػرة مػع اجتماعهػا فاسػتثقل (.اإلضػافة يػاء) ٢بقهػا ٍبَّ  ،فيها كأدغمت ،ياء لواكا قلبت
 .بالفتظة عنها اجتزاء األلف حذفت ٍبَّ  ،األفن  فقلبت

يَة ُبَِنٍّ ال حمس (:لقمػاف) مػن ؿاألكَّ  كثػّب ابػن كقرأ .بالفتح كذل  ىنا  (ُ)بكر أبو كقرأ
 ِ زالةَ حمس..منهػا األخػّب ُب عنػو فكاختل ،فة٨بفَّ  الياء بسكوف ىجستَُْشِْك ثِةَّللٍّ ًِ الصٍّ كِز

َ
 ىجسيَة ُبَِنٍّ أ

ػػػ مػػع خفيفبػػػالتَّ  قنبػػػل عنػػو كركاه ،كظفػػػص البػػزمُّ  عنػػػو فػػركاه  ابػػػن كافقػػػو ،ؿكػػاألكَّ  كوفالسُّ
 ُب دةمشػػػػدَّ  اليػػػػاء كسػػػػر ُب كثػػػػّب ابػػػػن عػػػػن خػػػػبلؼ كال .فيهمػػػػا خفيػػػػفالتَّ  علػػػػى ٧بيصػػػػن
ة إِْن دَُم حمس ( لقمػاف) مػن األكسػط َٓ َْ َرزْصَدلٍ  يَة ُبَِنٍّ إِجٍّ ٌِ ٍح   ُب البػاقوف قػرأ كبػو، ىجسٌِسَْلةَل َخجٍّ

َِةحمس مػيم ُب ىجساْرَنْت حمس بػاء كأدغم(. ةالستَّ ) َػ  كاختلػف .كيعقػوب كالكسػائيُّ  عمػرك أبػو ىجسٌَ
  .دكخبلَّ ، كقالوف كعاصم كثّب ابن عن

   .(ِ)"باإلظهار كالباقوف .منهم كل   عن صظيظاف كالوجهاف
يَة ُبَِنٍّ ال َتْلُصْ  حمس :ُب قولػو   بػن عاشػوراىر كيقوؿ العبلمة ٧بمد الطَّػ

دَِم َذَيِهيُسوا لََم َنيْسً  َٔ  طلػب ُب مسػتعمل ا٤بخاطب حضور مع داءالنّْ : "ىجساُرْؤيةَك لََعَ إِْر
 تصػغّب -دةا٤بشػدَّ  اليػاء بكسػر- ىجسُبَِنِّ حمسك .فيػو ا٤بخاطػب بػالغرض اىتماما ىنالذّْ  إحضار

 أفَّ  ُب ا٣بػػػبلؼ علػػى (بػينػىٍييػػي) أك (بػينػىٍيػػوم) :كأصػػلو (،ما٤بػػػتكلّْ  يػػاء) إٔب إضػػافتو مػػع (ابػػن)

                                                

 ( ىو شعبة بن عياش الكوُب ا٤بقرئ.ُ)
(. ِّٓ/ِ(. النَّشر )ِٔٓ/ّ(، كانظر: دراسات ألسلوب القرآف الكرمي )ْٓٓ/ُ( إٙباؼ فضبلء البشر )ِ)

َِةحمس: كُب )زاد ا٤بسّب(: قولو  َػ ٌَ مرك، كعاصم، كابن "قرأ ابن كثّب، كنافع، كأبو ع ىجسيَة ُبَِنٍّ اْرَنْت 
-مضافة، بكسر الياء. كركل أبو بكر عن عاصم )يا بِبى(  ىجسيَة ُبَِنٍّ اْرَنْت حمسعامر، كٞبزة، كالكسائيُّ: 

ًإذا كاف  ىجسيَة ُبَِنٍّ حمسىا ىنا، كباقي القرآف مكسورة. كركل حفص عنو بالفتح ُب كلّْ القرآف:  -مفتوحة الياء
ا. قاؿ النَّظويوف: األصل ُب  ثبلث ياءات، ياء التَّصغّب، كياء بعدىا ىي الـ الفعل، كياء  ىجسُبَِنٍّ حمسكاحدن

أراد: يا بنيي، فظذؼ ياء اإلضافة، كترؾ الكسرة  ىجسيَة ُبَِنٍّ حمسبعد الـ الفعل ىي ياء اإًلضافة. فمن قرأ: 
ع تدؿُّ عليها، كما يقاؿ: يا غبلـ أقبل. كمن فتح الياء، أبدؿ من كسرة الـ الفعل فتظة؛ استثقاال الجتما 

الياءات مع الكسرة، فانقلبت ياء اإًلضافة ألفنا، ٍبَّ حذفت األلف كما ٙبذؼ الياء، فبقيت الفتظة على 
 ،(ّٗ/ٗتفسّب القرطيب ) :(، كانظرّٕٔ/ِحا٥با. كقيل: ًإف ا٤بعُب: يا بِب آمن كاركب معنا". زاد ا٤بسّب )

 . (ُٕٖ/ُ(، ا٢بجَّة ُب القراءات السَّبع )ُْٕ/ّاحملرَّر الوجيز )
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ـي  ا٤بلتػػزـى  (ابػػن الـ)  فيهػػا أدغمػػت فإهٌنػػا قػػديرينالتَّ  كػػبل كعلػػى. يػػاء أـ كاك ىػػي ظهورىػػا عػػد
 كقػػد(. بنػىيٌػي) فصػػار لتمىاثلهمػا أك، كالػواك اليػػاء لتقػارب يػػاءن  الػواك قلػب بعػػد (صػغّبالتَّ  يػاء)

 الكسػرة كألقيػت لزكمػا ا٤بػتكلم يػاء فظػذفت منهػا حػدةكا حذؼ فلـز ياءات ثبلث اجتمع
 (ما٤بػتكلّْ  يػاء) كحػذؼي . احملذكفػة اليػاء علػى داللػة (صغّبالتَّ  ياء) على ألجلها اجتلبت الٍب
 يػاءات التقػاء ألفَّ  ؛ىنػا كمػا ثقػله  إبقائهػا ُب كػاف إذا ةكٖباٌصػ، شائع ا٤بضاؼ ا٤بنادل من

 ألفٌ  ؛غّبالصَّػػ زلةػمنػ الكبػّب نػزؿ. كشػفقة بيػبٙب عػػن كنايػة الٌتصػغّب كىػذا .ثقػل فيػو ثػبلث
  .(ُ)"لو صحالنُّ  إ٧باض عن كناية ذل  كُب. عليو كيشفق ٰبب أف غّبالصَّ  شأف

 
 :ما يستفاد من الن داءا  بهز  الص يغة  - ٖ

ػػػػػػفقة  ػػػػػػيغة فيهػػػػػػا النُّصػػػػػػح كالتَّظبػػػػػػب كالشَّ ػػػػػػابقة ّٔػػػػػػذه الصّْ ا٢باصػػػػػػلي أفَّ النّْػػػػػػداءات السَّ
كمػػػػا ُب نػػػػداء  ا٣بػػػػّب، كفيهػػػػا امتثػػػاؿ أمػػػػًر اهلل  إاليريػػػػد الوالػػػد لولػػػػده  كالعاطفػػػة، فمػػػػا

 البنو. إبراىيم 
يهتػف بولػده الشَّػارد حػٌبَّ ال ينخػرطى  –البنػو نداء نػوح –ففي النّْداء األكَّؿ 

كلكنَّ البنوَّة العاقَّػة ال ٙبفػل بػاألبوَّة ا٤بلهوفػة،  ،ُب سل  الكافرين ا٤بخالفْب ألمًر اهلل 
فيػػػػأٌب النُّصػػػػح  ،تقػػػػدّْر مػػػػدل ا٥بػػػػوؿ، كمػػػػا ٰبػػػػدؽ ّٔػػػػا مػػػػن جػػػػرَّاء ٨بالفػػػػة أمػػػػر اهلل  كال

 الػٍبكالشَّفقة من األبوَّة ا٤بدركة ٢بقيقة ا٥بوؿ، كمػا أفَّ ُب النّْػداء مػا يػدؿُّ علػى أفَّ الوشػيجة 
اللَّػوف ٯبتمع عليها النَّاس ُب ىذا الدّْين تتميَّز عن كشػيجة الػدَّـ كالنَّسػب كالقػـو كالعشػّبة ك 

كاللُّغة كا١بنس كالعنصػر كا٢برفػة كالطَّبقػة، فػإفَّ ىػذه الوشػائج قػد توجػد أك يوجػد بعضػها ٍبَّ 
تنقطع، فعلم أفَّ البنوَّة أك األخػوَّة ُب الػدّْين أقػول مػن البنػوَّة كاألخػوة ُب النَّسػب؛ ألهنػا قػد 

 تنقطع ٗبخالفة النَّسب.  تنقطع ٗبخالفة الدّْين، كأمَّا البنوَّة أك األخوَّة ُب الدّْين فبل
 كلكن ماذا كانت النَّتيجة بعد ىذا النّْداء كىذا النُّصح؟

                                                

(. انظر: دراسات ِٖٓ –ِْٖ/ُ(. كانظر: ا٢بجَّة ُب القراءات السَّبع )ُِّ/ُِ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
(، البياف ُب غريب ِِٔ/ٓ(، البظر احمليط )ِْٗ/ْ(، ا٤بقتضب )ِٔٓ/ّألسلوب القرآف الكرمي )
 (. ِٗٔ-ِٖٔ/ِ(، الفريد )ُٓ–ُْ/ِإعراب القرآف الكرمي )
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ْؾَصرِ َ حمس :قاؿ اهلل  ٍُ ْ ََ ال ٌِ ُج ـََنَن  ْٔ ٍَ ْ ة ال ٍَ ُٓ َِ                         [.ّْىود:] ىجسوََخةَل ثَحْ
، كالوالد الرَّحيم، فكاف الولد من ا٤بغرقْب.  حاؿ ا٤بوج بْب الولد العاؽّْ

البنػػو يوسػػف  كُب ا٤بوضػػع الثَّػػاين مػػن ىػػذه الصّْػػيغة مػػن النّْػػداء نػػداء يعقػػوب 
 كتشػػػَبؾ رؤيػػػا يوسػػػف ، مػػػع رؤيػػػا إبػػػراىيم ، -ُب   -سػػػتأٌب الػػػٍب

 حقّّ. كوف رؤيا األنبياء 
علػم  ما يدؿُّ علػى أفَّ يعقػوب  ليوسف  كُب نداء يعقوب 

ارين، فخػاؼ عليػػو للنُّبػوَّة، كيػنعم عل سيصػطفي يوسػف  أفَّ اهلل  يػو بشػرؼ الػدَّ
ػػػيطاف  ػػػد اإلخػػػوة؛ ك٥بػػػذا نصػػػظو بػػػأف ال يقػػػصَّ رؤيػػػاه علػػػى إخوتػػػو حػػػٌبَّ ال يكػػػوف للشَّ حىسى

أمػرنا يسػوؤه..، كإفَّ الشَّػيطاف لئلنسػاف عػدكّّ  مدخله إٔب نفوسهم فيدبّْركا ليوسػف 
ػػر، كلكػلّْ نعمػػ ةو حاسػػد، كال مبػْب يػػوغر صػدكر النَّػػاس بعضػػهم علػى بعػػض، كيػزيّْني ٥بػػم الشَّ

 نعمة أعظم من ىذه النّْعمة، كليس للمظسود أسلم من إخفاء نعمتو عن ا٢باسد. 
البنػو ا٤بوعظػة كالعاطفػة كالنُّصػح كالتَّوجيػو كاإلرشػاد، ينهػى  كُب نداء لقمػاف 

ػػد ىػػذه ا٢بقيقػػة مػػرَّتْب، مػػرَّة بتقػػػدمي  ػػرؾ، كيعلّْػػلي ذلػػ  بأنَّػػو ظلػػمه عظػػيم، كيؤكّْ ابنػػو عػػن الشّْ
دعػا  الػٍبي، كفصل علَّتو، كمرَّة بػ )إفَّ( ك)البلـ(، كىػذه النَّصػيظة ىػي ا٢بقيقػة ا٣بالػدة النَّه

ٯبػػب أف تتظقَّػػق ُب كػػلّْ ٨باطػػب، كيعمػػل كػػلُّ داعيػػةو  الػػٍبك  ،إليهػػا ٝبيػػعي الرُّسػػل 
 على غرسها ُب نفوس السَّامعْب..

ٌِزحمسكُب قولػو:  ٌِسَْلةَل َخجٍّزٍح  ة إِْن دَُم  َٓ ْو ِِف يَة ُبَِنٍّ إِجٍّ
َ
َْ ِِف َصزْزَصٍة أ َْ َرزْصَدٍل َذزَذُس

 ُ ة اَّللٍّ َٓ ِ ِت ث
ْ
ْرِض يَأ

َ
ْو ِِف األ

َ
َٔاِت أ ٍَ مقتضػى ذلػ  اإلشػعار بوقػوع ا١بػزاء علػى جزئيَّػات  ىجسالعٍّ

كدقَّتػػو كعدلػػو،  عمػػله، كذلػػ  يصػػوّْر عظمػػةى اهلل  األعمػػاؿ، كأنَّػػو ال يفػػوت اهلل 
ْ حمس: كقضػاءه بالقسػط..قاؿ اهلل  ًُ َجْفٌط َوََُظُع ال حِ ـَال ُتْظيَ ٌَ ََ اىْلِْعَع حِلَِْٔم اىْلَِية َٔازِي ٍَ

َِة َخةِظزِِ َ َشحْبً  ِ ة َوَكَى ث َٓ ِ َِة ث دَحْ
َ
َْ َرْصَدٍل خ ٌِ ٍح  ٌِسَْلةَل َخجٍّ كقػاؿ اهلل  [،ْٕ:]األنبيػاء ىجسة ِإَوْن َاَن 

: ة ذِيِّ حمس ٍٍّ ٌَِ  ُمْشفِلَِ  ِم ْجصِ ٍُ
ْ ى ال زَشا  َوُوِطَع اىِْهَذةُب َذََتَ َْ زةِل  ٌَ َِة  َويَُلٔلَُٔن يَة َويْيََذ

ٔا َخةُِضً  إالاىِْهَذةِب ال ُحَؾةدُِر َصؾَِيةً َوال َنجَِيةً  ٍِيُ ة َغ ٌَ ة َووََجُسوا  َْ ْخَصة
َ
ًُ َربََّم أ ا َوال َحْظيِ

َخسً 
َ
قػاؿ اهلل القفػار كالبظػار. عػآب البػواطن كاألسػرار، كخفايػا  كاهلل  [،ْٗالكهػف:] ىجساأ
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: ة وَِغِْسَ حمس َٓ ٍُ َفةدُِح اىَْؾيِْت ال َحْػيَ ٌَ َْ  إالهُ  ٌِز ة تَْعزُلُع  ٌَ ِ َواْْلَْدصِ َو ة ِِف اىََْبّ ٌَ  ًُ
َٔ َويَْػيَ ُْ

ْرِض َوال َرْغٍت َوال يَزةبٍِط  إالَوَركٍَح 
َ
ةِت األ ٍَ ٍح ِِف ُظيُ ة َوال َخجٍّ َٓ ٍُ جِز ٍ  إالَحْػيَ ٌُ  ىجسِِف نَِذزةٍب 

ىيػب مػن عمػل  ،بػة اهلل كُب ذلػ  ا٢بػ ُّ علػى مراق [.ٗٓاألنعػاـ:] كالعمػل بطاعتػو، كالَبَّ
 القبيح قلَّ أك كثر.  
ػػػا  كأمػػػر لقمػػػاف  ابنػػػو بػػػأداء الصَّػػػبلة تاٌمػػػة بأركاهنػػػا كشػػػركطها ككاجباهػػػا؛ ألهنَّ

 عماد الدّْين، كأكرب العبادات البدنيَّة، كلذل  كصَّاه بأعظم الطَّاعات..
كتنفيػػػػػذ ألمػػػػػر اهلل  نػػػػػداء شػػػػػفقة كتػػػػػرحُّم..، البنػػػػػو  كنػػػػػداء إبػػػػػراىيم 
،  كُب ذلػػػػ  داللػػػػػة علػػػػى أفَّ الػػػػػوحي يػػػػأٌب مػػػػػن اهلل  إٔب األنبيػػػػػاء  ُب

، فمػػا  (ُ)((بََّّيلْ قََّ  امُ نَّيََّ  وال ينََّّيعَ  امُ نَّتََّ )يقػػوؿ: ) اليقظػة كا٤بنػاـ، ككػػاف الرَّسػوؿ 
الثَّبػػات كالصَّػػرب فػػبل يػػَبدَّد ُب التَّضػػظية بفلػػذة كبػػده، كٲبضػػي ُب طاعػػة اهلل  إالكػػاف منهمػػا 
،  الطَّاعػة كالتَّسػػليم كالرّْضػا بقضػػاء اهلل  إالكمػا كػػاف مػن االبػػن   كقػدره..، فمػػاذا

َِةهُ ثِِشثٍْح َغِظيمٍ حمس :كاف بعد ذل  من أمر؟ يقوؿ اهلل   [.َُٕالصافات:] ىجسَوـََسْح
 
 
 

 مواضع ورود هز  الص يغة: - ٔ
 )ٜبانية( على النَّظو التَّإب: أما مواضع كركد ىذه الصّْيغة فهي

 [.ََُ – ْ]يوسف:
 [.ْٓ – ْْ – ّْ – ِْ]مرمي:

                                                

عبد اهلل بن مسلمة عن مال  عن سعيد ا٤بقربم عن أيب سلمة بن عبد الرٞبن، أنو سأؿ  ا٢بدي  مركمّّ عن( ُ)
ُب رمضاف؟ قالت: ما كاف يزيد ُب رمضاف  كيف كانت صبلة رسوؿ اهلل   :عائشة 

كال ُب غّبه على إحدل عشرة ركعة، يصلي أربع ركعات، فبل تسأؿ عن حسنهن كطو٥بن، ٍب يصلي أربعا، 
تناـ عيِب ))ن كطو٥بن، ٍب يصلي ثبلثا، فقلت: يا رسوؿ اهلل تناـ قبل أف توتر؟ قاؿ: فبل تسأؿ عن حسنه

 [. ّٗٔٓ(. صظيح البخارم، ](كال يناـ قليب

ثَِخ حمس الثاني عشر: 
َ
 [:ْيوسف:] ىجسيَة خ
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 [.ِٔ]القصص: 
 [.َُِ]الصَّافات: 
 

 :القراءا   - ٕ
يْززُخ حمس : عػػامر ابػػني  قػػرأ

َ
ثَززِخ إِّّنِ َرخ

َ
 ٝبيػػع ُب -اءالتَّػػ بفػػتح- [ْيوسػػف:] ىجسيَززة خ

 فظػػذفت (أيب يػػا) األصػػل نفسػػو إٔب اإلضػػافة علػػى -اءالتَّػػ بكسػػر- البػػاقوف كقػػرأ، القػػرآف
 علػى تػدؿُّ  الكسػرة كتبقػى ،نػوينالتَّ  ٰبػذؼ كمػا داءالنّْ  ُب ٙبذؼ (اإلضافة ياء) ألفَّ  ؛الياء
يَزة حمسك [،َُُيوسػف:] ىجسَرّبِ كَزْس آدَحَْذزِِن حمس :زيلػنػالتَّ  كُب(. ٕب اغفػر ربّْ : )تقػوؿ كمػا ،الياء
 بػػاب ألفَّ  ؛داءالنّْػ ُب ٙبػػذؼ كإ٭بػا ،اليػػاء فظػذفت (قػومي يػػا) :كاألصػل [،ْٓالبقػرة:] ىجسكَززْٔمِ 
 دخلػػت إ٭بػا: قػػـو فقػاؿ (األب) ُب التأنيػػ  تػاء إدخػػاؿ اكأمَّػ. كا٢بػػذؼ غيػّبالتَّ  بػػاب داءالنّْػ

ػػ مػػةعبلَّ : تقػػوؿ كمػػا للمبالغػػة  فظػػذفوا للمبالغػػة الػػٍب اءكالتَّػػ (ما٤بػػتكلّْ  يػػاء) فػػاجتمع ،ابةكنسَّ
 .  عليها تدؿُّ  الكسرة ألفَّ  ؛الياء

ػػػػػ (ألبا) ُب كلزمػػػػػت كثػػػػػرت اءالتَّػػػػػ إفَّ  :(ُ) جػػػػػاجالزَّ  كقػػػػػاؿ  يػػػػػاء) عػػػػػن اعوضن
 :كجهاف فلو فتح كمن ،الياء أخت الكسرة ألفَّ ؛ اءالتَّ  كسرت فلهذا (؛اإلضافة
 األلػػف حػػذؼ ٍبَّ  ،األفنػ (اإلضػػافة يػاء) مػػن فأبػدؿ (أبتػػا يػا) أراد يكػػوف أف: أحػدٮبا 
 .  الياء على تدؿُّ  سرةػالك أفَّ  كما األلف على ةن دالَّ  الفتظة كتبقى الياء ٙبذؼ كما

 يػاء) صػلأك  (،ما٤بتكلّْ  اء)ي من بدؿه  اءالتَّ  ىذه ألفَّ  ؛اءالتَّ  فتح إ٭با وأنَّ : اآلخر كالوجو
 كػاف إذا كاالسػم ،اسػم ىػو الياء ألفَّ  ؛ذل  قلنا كإ٭با ،(غبلمي يا: )فتقوؿ الفتح (ما٤بتكلّْ 
 اليػاء ىػذه أصػل كػاف افلمَّػ ،لبلسػم تقويػةن  ا٢بركػة فتكػوف ،ا٢بركػة فأصػلو كاحػد حرؼ على
 .ا٤ببػدؿ علػى ليػدؿَّ  أصػلو ىػو الػذم ا٢بػرؼ مػن بدؿ األهنَّ  ؛تفتح أف الواجب كاف ةالفتظ
 تكػوف غيػّباتالتَّ  أفَّ  همػاتي كحجَّ  ،ا٥بػاء علػى ىجسأثزّ يةحمس  عػامر كابػن كثػّب ابن كقف
 البػػاقوف ككقػػف ،بػػاأللف عليػػو فتقػػف (،ازيػػدن  يػػتأر : )فتقػػوؿ اإلدراج دكف الوقػػف حػػاؿ ُب

                                                

 (. ٖٗ –ٖٖ/ّ( معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )ُ)
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 الوصػل ُب كاحػدة صػورة علػى اليػاء أف فكمػا اليػاء مػن بػدؿ تاءال ىذه أف كحجتهم ،اءبالتَّ 
 .(ُ)"كاحدة صورة على منو ا٤ببدؿ مثل يكوف أف ٯبب البدؿ فكذل  كالوقف
 
 :إجمال اإلعرا   - ٖ
ثَززِخ  يَزةحمسك

َ
 (ما٤بػػتكلّْ  يػاء) قبػل مػا علػى رةا٤بقػدَّ  بالفتظػػة منصػوب مضػاؼ منػادل ىجسخ

 .(ِ)إليو مضاؼ اءكالتَّ  ،اءلتَّ ا إٔب ا٤بناسبة كسرة كنقلت ،تاء ا٤ببدلة
ثَززِخ  يَززةحمسكا٢باصػػل أفَّ 

َ
٩بَّػػا ٓب يسػػتعملوه إالَّ ُب النّْػػداء إدخػػاؿ تػػاء التَّأنيػػ  علػػى  ىجسخ

 )األب( ك)األـ(، كىي عوض من )ياء ا٤بتكلّْم(؛ كلذل  ال ٯبوز ا١بمع بْب التَّاء كالياء. 
علػى التَّػاء ىػي الكسػرة  الػٍبة جاء: )يا أبتػا، يػا أمتػا( لتغيػّب لفػَ اليػاء ألفنػا، كالكسػر 

أم: إٔب التَّػػػػاء؛ إذ ال يكػػػػوف مػػػػا قبػػػػل تػػػػاء  ،(ّ)كانػػػػت علػػػػى البػػػػاء ُب )أيب( فزحلقػػػػت  الػػػػٍب
  مفتوحنا. كقيل: بل كسرت التَّاء لتدؿَّ على الياء احملذكفة.. إالالتَّأني  

  

                                                

 (. ّْٓ – ّّٓ( حجَّة القراءات، أليب زرعة )ص:ُ)
ثَِخ حمس :"قولو  (ِ)

َ
ى إرادة النَّفس، كاألصل )يا أيب( فظذؼ )ياء النَّفس( اجتزاءن عل -بكسر التَّاء- ىجسيَة خ

(. كُب )الفريد( كبلـه مطوَّؿ ُب ِٓ/ّبالكسرة عنها، كجيء ّٔذه التَّاء عوضنا عنها مكسورة". الفريد )
قاؿ:   -(َُّ/ُِب )الكشاؼ( )  كىو ما يوافق رأم الز٨َّبشرم–بياف ىذه الكسرة فمن ذل  

ي الٍب كانت قبل الياء ُب قول  )يا أيب( قد زحلقت إٔب التَّاء؛ إذ ال يكوف ما قبل تاء "إفَّ ىذه الكسرة ى
التأني  إال مفتوحنا. كقيل: بل كسرت التَّاء لتدؿَّ على الياء احملذكفة. كإ٭با تكوف ىذه التَّاء ُب النّْداء 

وَّض منو..". انظر الفريد ٤بعخاصَّة إذا أضيفت إٔب نفس ، كال ٯبمع بينهما لئبل ٯبمع بْب العوض كا
 (.َُّ/ِ(، الكشاؼ )ِٖ-ِٓ/ّ)

ر ا٤بصوف( )ّ) دراسات ألسلوب القرآف الكرمي (، كانظر: ُِٓ–ُُٓ/ْ( انظر ذل  مفصَّبل ُب )الدُّ
 –َِٗ/ِ(، كانظر: الكتاب لسيبويو، )َٗ–ٖٖ/ّ القرآف كإعرابو، للزَّجاج )(، معاينِٓٓ-ِْٓ/ّ)

 (.  َُٓ –َُْ/ِ(، أمإب الشَّجرم )ُِِ
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 مواضع ورود هز  الص يغة: - ٔ

كلُّهػػػػا ُب )سػػػػورة يوسػػػػف(، كىػػػػي ُب   ،()سػػػػتَّةأمػػػػا مواضػػػػع كركد ىػػػػذه الصّْػػػػيغة فهػػػػي 
 [. ٕٗ – ُٖ – ٓٔ – ّٔ –ُٕ  – ُُاآليات التَّالية: ]

 

 :ما يستفاد من الن داء بهز  الص يغة - ٕ       
ُـّ، كمػا قيػل  كيقاؿ ُب ىذه الصّْػيغة مػن النّْػداء مػا قيػل ُب النّْػداء مػن حيػ  معنػاه العػا

 ؛بػذل  خػاطبوه":  اؼ(..قاؿ أبػو السُّػعودُب سابقتها من أنَّو نػداءي )ٙببُّػبو كاسػتعط
ػػػػػػ  يوسػػػػػػفى  كبػػػػػػْب بيػػػػػػنهم ةاألخػػػػػػوَّ  لرابطػػػػػػة اكتػػػػػػذكّبن  كبيػػػػػػنهم بينػػػػػػو سػػػػػػبً النَّ  لسلسػػػػػػلة اٙبريكن
"(ُ). 
ثَةَُززة يَززة: بقػو٥بم أبػيهم مػػع الكػبلـ كابتػداء"

َ
 خطػػاب ُب عػادهم تلػػ  أفَّ  يقضػي خ

 .(ِ)"أباه االبن
م خاطبوه ّٔذا   .كقرابة آصرةو  من كبينهم بينو ٗبا ركّْ ا٤بذ  فَاللَّ كا٢باصل أهنَّ

 .ٍبَّ ٱبتلف الطَّلب، كيعلم بالنَّظر فيما كٕب ا٤بنادىل
  

                                                

 (. ُّٗ/ ُِ(، ركح ا٤بعاين )ِٕٓ/ ْ( تفسّب أيب السُّعود )ُ)
 (.ِِٕ/ ُِ( التَّظرير كالتَّنوير )ِ)

ثَةَُةحمس الثال  عشر: 
َ
 [:ُُيوسف:] ىجسيَة خ
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 ورود هز  الص يغة: - ٔ
 [.ُْ[، ]يوسف:ّٗفي موضعْب: ]يوسف:أما كركد ىذه الصّْيغة ف

َِ حمس :قولػو ْج  حػْب  يوسػف ذكػره منهمػا ؿاألكَّ  موضػعْب ُب ىجسيَة َصةِخَِبِ الّعِ
 .(ُ)..٥بما ؤياالرُّ  تعبّب إٔب دعياه حْب اينكالثَّ ، اإلٲباف إٔب دعائهما إٔب جوأّما نع عدؿ

زةرُ حمس ٍّٓ َٔاِخُس اىَْل ْ ُ ال ِم اَّللٍّ
َ
َذَفّصِكَُٔن َرْيٌ أ ٌُ ْربَةٌب 

َ
أ
َ
َِ أ ْج يَزة َصزةِخَِبِ حمس، ىجسيَة َصةِخَِبِ الّعِ

ُّ ََخْصً  ة ـَحَْعِِق َربٍّ ٍَ َخُسُن
َ
ة أ ٌٍّ
َ
َِ أ ْج  الّعِ

َ
ِظِّ كُ ا َوأ

ْ
َْ َرأ ٌِ ْيُ  ُزُو اىػٍّ

ْ
ة اآلَرُص َذُيْصيَُت َذَذأ ِِضَ زٌٍّ

ْمُص 
َ
  .ىجسذِيِّ تَْعَذْفذَِيةنِ  اذلياأل

 
 :  سبل المناداة هنا بعنوان الص حبة - ٕ

َِ حمس :قولػػو  ززْج  إٔب أضػػيف وأنَّػػ إالَّ  (فيػػو صػػاحيب يػػا) :أم، "ىجسيَززة َصززةِخَِبِ الّعِ
ػػ رؼالظَّػػ  بعنػػواف ناداٮبػػا إ٭بػػا وكلعلَّػػ ،(ِ)(ارالػػدَّ  أىػػلى  يلػػةاللَّ  سػػارؽ يػػا): قػػو٥بم ُب كمػػا اعن توسُّ
 صػػػيظةالنَّ  ضكتػػػتمظَّ  ةا٤بػػػودَّ  فيهػػػا تصػػػفو الػػػٍب األحػػػزاف كدار ،األشػػػجاف مػػػدار ُب ظبةالصُّػػػ
 (ارالنَّػ أصػظاب): يقػاؿ كمػا كُبالسُّػ ظبةبالصُّػ يػراد أف كٯبػوز .مقالتػو كيقػببل عليػو ليقببل

                                                

 (. ُُِ( انظر: أسرار التَّكرار ُب القرآف الكرمي، للكرماين )ص:ُ)
النَّظويّْْب  ( كا٤بعُب: )يا سارقي ُب اللَّيلة(، فأضاؼ )سىارقنا( إٔب )الليلة(، كنصب )أىل الدار(، ككاف بعضِ)

ينصب )اللَّيلة( كٱبفض )أىل( فيقوؿ: )يا سىارؽ الليلةى أىًل الدار( كما ُب )معاين القرآف الكرمي(، للفرَّاء 
(. "كال ٯبوز )يا سارؽى الليلةى أىًل الدار( إال ُب شعر كراىةى أف يفصلوا بْب ا١بار كآّركر". كانظر: َٖ/ِ)

(، ُْٔ/ّالبيضاكم )(، َٕ/ُ(، احملرَّر الوجيز )ٕٗٓ/ِيد )(، البظر ا٤بدّّٖ/ُّتفسّب القرطيب )
(، تفسّب َُٗ/ِ(، السّْراج ا٤بنّب  )ِٗٓ /ِ(، ا٣بازف )ِٖٕ/ْتفسّب أيب السُّعود  )(، َّ/ُالنسفي )

 ُِٗ/ِ(، شرح الرَّضي على الكافية )ِٖ(، كينظر: ا٤بفصَّل ُب صنعة اإلعراب )ص:ٖٗ/ْالنَّيسابورم )
 (. ِٓٓ/ٕ(، شرح هنج الببلغة  )ُُٔ/ِعاين )(، إبراز ا٤بِِّ –

َِ حمس الرابع عشر:  ْج  :ىجسيَة َصةِخَِبِ الّعِ
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 عنػد ا٤بفعػوؿ شػبو إٔب يءالشَّػ إضافة باب من كاإلضافة، ٥بما ٤ببلزمتهم (ةا١بنَّ  أصظاب)ك
 سػػػػاعاتّْ  ىنػػػاؾ بػػػػل: كقيػػػل. ذلػػػػ  ُب سػػػاعاتّْ  كال (ِ)غػػػػّبه  عنػػػد ا٤بفعػػػػوؿ كإٔب ،(ُ)افحيَّػػػ أيب
 نػدائهما ُب كلعػلَّ ، (ّ)نظػر كفيػو ،كػافرين لكوهنمػا ؛دكنػو جنالسّْػ إٔب أضػافهما وكأنَّػ، اأيضن 
 ا٤بكػاف ىػذا سػاكِب يػا: ٥بمػا قػاؿ وكأنَّػ با٢بقّْ  اإلقرار على ٥بما احثِّ  الوجو ىذا على بذل 
 ٙبػت فػأنتم ،ذلػ  عػن تزيغػوا كال فيو ا٢بقَّ  فقولوا اأمرن  لكم ذاكره  إين ن الضَّ  كاحمللّْ  اؽالشَّ 
 ؛٠بعػت مػا على احبالصَّ  ٞبل كإ٭با، ا٢بقّْ  عن يزيغ أف كذل  كاف ٤بن ينبغي كال ،ةشدَّ 
 علػى ابنػاءن  (يػاػ )بػ داءكالنّْػ، ا٤بلػ  أك جافالسَّ  ا٤بشهور تعماؿاالس ُب جنالسّْ  صاحب ألفَّ 
 .بلؿالضَّ  أكدية ُب كىيماهنما غفلتهما إٔب لئلشارة للبعيد أهنا من ائعالشَّ 

 ٥بمػا أبػرز حيػ  ا٥بػدل إٔب كإرشػادٮبا ،ا٢بػقّْ  إٔب ٮباردّْ  ُب ّٔما  فتلطَّ  كقد
 ا٤بفاجػػأة مػػن طباعهمػػا تنفػػر ال حػػٌبَّ  االسػػتفهاـ بصػػورة عليػػو ٮبػػا مػػا بطػػبلف علػػى يػػدؿُّ  مػػا

ْربَززةٌب حمس: فقػػاؿ ،فجػػيبلن  جػػيبلن  أسػػبلفهما عليػػو كمضػػت ،طػػويبلن  ادىػػرن  ألفػػاه مػػا بإبطػػاؿ
َ
أ
َ
 أ

َذَفّصِكُٔنَ   أبػو بػو حصػرَّ  مػا على كالكبلـ، كىذا ىذا منهم يستعبدكما متكثركف دكفمتعدّْ  ىجسٌُ
محمس لكما ىجسَرْيٌ حمس قْبمتفرّْ  أربابو  أعبادة :أم ،مضاؼ حذؼ على (ْ)افحيَّ 

َ
: أم ،ىجساَّللُ  أ

َٔاخززسُ حمس  اهلل عبػادة أـ ْ ززةرُ حمس ةباأللوىيَّػػ ا٤بنفػرد ىجسال ٍّٓ  أحػػد يغالبػػو ال الػػذم الغالػب ىجساىَْل
.."(ٓ).   

ُب )الكشػػػػاؼ( زيػػػػادةه ُب التَّظقيػػػػق كاإليضػػػػاح حيػػػػ    كُب كػػػػبلـ الز٨َّبشػػػػرم
َِ  َصزةِخَِبِ  يَةحمسيقػوؿ: ُب قولػو:  زْج  إٔب فأضػافهما (جنالسّْػ ُب صػاحيب يػا) :يريػد" :ىجسالّعِ

                                                

 (.ِّْ/ ُِ(، ركح ا٤بعاين )ِْٕ/ ٓ( انظر: البظر احمليط )ُ)
( سبقت اإلشارة إٔب ذل  قريبنا.. أقوؿ: كا٤بفعوؿ ما يتعدَّل إليو الفعل بذاتو، كشبو ا٤بفعوؿ ما يتعدَّل إليو ِ)

. كعلى ذل  يكوف التَّقدير: سىكىنى ُب  السّْجن، كالتَّقدير الثَّاين: سىكىنى السّْجن، فهو الفعل ٕبرؼ ا١برّْ
 مسكوف، كيرجع ذل  إٔب )سكن( الذم يتعدَّل كال يتعدَّل.

( أقوؿ: ككجو االعَباض أنَّو ناداٮبا بعنواف الصُّظبة ُب السّْجن، كىو قدره مشَبؾه بينو كبينهم، كإضافة الصُّظبة ّ)
 مؤمننا أك من كاف كافرنا.. إٔب السّْجن ليس فيها ما ٲبيز بْب من كاف 

 (.َُْ /ُٔ، كانظر: تفسّب الطربم )(ِٖٕ/ٔ( البظر احمليط )ْ)
 (. ِّْ/ُِ( ركح ا٤بعاين )ٓ)
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 فكػذل  ،مسػركقة غػّب فيهػا مسركؽ يلةاللَّ  أفَّ  فكما (يلةاللَّ  سارؽ يا): تقوؿ كما جنالسّْ 
 ك٫بػوه . يوسف كىو ،غّبه ا٤بصظوب كإ٭با ،مصظوب غّب فيو مصظوب جنالسّْ 
 صػػػظبا أهنمػػػا تريػػػد كال دؽالصّْػػػ إٔب فتضػػػيفهما (دؽالصّْػػػ صػػػاحيب يػػػا): لصػػػاحبي  قولػػػ 
 ألهنمػػػػػا ؛صػػػػػاحبْب ك٠بيتهمػػػػػا]بالتَّثنيػػػػػة[  (صػػػػػدؽ رجػػػػػبل: )تقػػػػػوؿ كمػػػػػا كلكػػػػػن ،ؽدالصّْػػػػػ

 .(ُ)"صظباؾ
 أقوؿ: كلعلَّ ىذا ىو األقرب، كاألخفُّ مؤكنة، كىو من ا٤بعاين ا٤بستعملة بكثرة. 

 
 :التَّعيين سبل - ٖ

ػػػػػػػػ بػػػػػػػػْب ُب اسػػػػػػػػتفتياه أهنمػػػػػػػػا كسػػػػػػػػبب التعيػػػػػػػػْب  ةدعبػػػػػػػػا علػػػػػػػػيهم أنكػػػػػػػػر ٍبَّ . اكنْبالسَّ
   .(ِ)..األصناـ
 
 

 :حقيقة الصَّاحل - ٗ
 يػػػتك٠بّْ ، (ّ)٫بػػػوه أك سػػػفرو  مػػػن حالػػػة ُب غػػػّبه يػػػبلـز الػػػذم حقيقتػػػو" (احبالصَّػػػ)ك
 ٤ببلزمػػة زيبلن ػتنػػ، كخػػرب عظػػيم حػػادث غػػّبه مػع لػػو الػػذم علػػى ا٦بػػازن  كيطلػػق، صػػاحبة كجػةالزَّ 
 .(ْ).."الذات مبلزمة زلةى ػمن رالذكّْ 

 
  

                                                

 (.ُِّ/ِ) الكشاؼ (ُ)
 (. ٖٗ/ْ( انظر: تفسّب النَّيسابورم )غرائب القرآف( )ِ)
(، َِٔ/ِكشف. انظر: الزَّاىر )( كلذل  قيل: ٠بّْي السّْفر سفرنا؛ ألنَّو يسفر عن أخبلؽ الرّْجاؿ، أم: يّ)

 (.َٔٓ/ْ(، ابن عادؿ )ََُ/ٕتفسّب الرَّازم  )
 (.ُْٗ/ٗالتَّظرير كالتَّنوير ) (ْ)
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 :الد روس المستفادة - ٘
ػػرؾ، كأتػػى علػػى قواعػػده  لقػػد ىػػزَّ يوسػػف  ّٔػػذه الكلمػػات القليلػػة قػػوائم الشّْ

بأسػػلوبو فيػػو مػػا فيػػو مػػن ا٢بكمػػة كإقامػػة ا٢بيجَّة..كقػػد اسػػتفاد مػػن صػػفًة الصُّػػظبة ا٤بؤنسػػة 
ذىا طريقنا كمدخبلن إٔب صلب الدَّعوة..فكذل  ينبغي على كلّْ داعية ماىرو أف يتظْبَّ  كاٚبَّ

ـى ا٥بدايػػة كاإلرشػػاد   اهلل الفػرص ليضػػع بػػذكر دعوتػػو..كأف يػدعو إٔب ٕبكمػػةو، كأف يقػػدَّ
 كا٤بوعظة كالنَّصيظة.

ػػا عػػرض دعوتػػو ُب  كمػػا ىػػو حػػاؿ يوسػػف  حيػػ  ٓب يػػدعهما مباشػػرة، كإ٭بَّ
أسلوبو حوارم  موضوعي  ٱباطبي فيهما العقلى كالعاطفة، كيهػدـ االعتقػادى الفاسػد، حيػ  

ذَ حمسقػاؿ:  ٌُ ْربَةٌب 
َ
أ
َ
َِ أ ْج زةرُ يَة َصةِخَِبِ الّعِ ٍّٓ َٔاِخزُس اىَْل ْ ُ ال ِم اَّللٍّ

َ
، كىػو ُب ظػاىره ىجسَفّصِكَُٔن َرْيٌ أ

، كلكنَّػػو ُب حقي ٰبػػقُّ ا٢بػػقَّ كيبطػػلي الباطػػل، قتػػو ىجػػوـه علػػى الفطػرة الزَّائغػػة. سػؤاؿ مسػػتفهمو
ا الػٍبفػإفَّ الفطػرة   كقػد نفػى يوسػػف . يولػد عليهػا اإلنسػاف ال تعػرؼ إالَّ إ٥بنػا كاحػدن

دى اإل٥بػػة، كأثبػػت كحدانيَّػػة اهلل ُب كلماتػػو القليلػػة ت ألفَّ كثػػرة اإل٥بػػة توجػػب ا٣بلػػل  ؛عػػدُّ
 كالفساد...         

 أىػوائهم بػْب العبػاد عكتػوزُّ ، قهمكتفػرُّ  األربػاب دبتعدُّ  شقاءىا قطُّ  ةالبشريَّ  شقيت كما
 كا٣برافػػػػػة الػػػػػوىم تػػػػأثّب ٙبػػػػػت اسػػػػلطانن  يعطيهػػػػػا الػػػػٍب ةاألرضػػػػػيَّ  األربػػػػاب فهػػػػػذه ..كتنػػػػازعهم

 ٛبلػػػ  ال ةاألرضػػيَّ  األربػػاب ىػػذه  عايػػةالدّْ  أك ا٣بػػداع أك القهػػر تػػأثّب ٙبػػت أك، سػػطورةكاأل
ػػ غبػػةالرَّ  كمػػن، كبقائهػػا ذكاهػػا علػػى حرصػػها كمػػن، أىوائهػػا مػػن تػػتخلص أف ٢بظػػة  ُب ةا٤بلظَّ
ػػ ذلػ  دهػػدّْ  الػٍب اقػػاتكالطَّ  القػػول كػلّْ  تػػدمّب كُب ،كتقويتػو سػػلطاهنا اسػتبقاء  مػػن لطافالسُّ
 خدمتها ك  ٛبجيدىا ُب اقاتكالطَّ  القول تل  تسخّب كُب ،بعيد من أك قريبو 

ػػػ الواحػػػدي   كاهلل  قػػػولالتَّ  إال مػػػنهم يريػػػد ال  فهػػػو ،العػػػا٤بْب عػػػن غػػػُبه  ارالقهَّ
   .عبادة ىذا ٥بم فيعدُّ  منهجو كفق كالعمارة كالعمل بلحكالصَّ 

ٌٍّ حمسكمن الدُّركس ا٤بستفادة مػن قولػو: 
َ
َِ أ ْج ُّ ََخْصً يَة َصةِخَِبِ الّعِ ة ـَحَْعِِق َربٍّ ٍَ َخُسُن

َ
ا ة أ

ِظِّ 
ْ
َْ َرأ ٌِ ْيُ  ُزُو اىػٍّ

ْ
ة اآلَرُص َذُيْصيَُت َذَذأ ٌٍّ

َ
 ،لرى شٍ البي  صاحب ىو من يعْبّْ " ٓب.. أنَّو ىجس..َوأ
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ػػيئ ا٤بصػػّب صػػاحب ىػػو كمػػن ػػكٙبرُّ  افنػػتلطُّ  السَّ ػػ ا٤بواجهػػة مػػن اجن ػػ ربالشَّ  أكػػد وكلكنَّػػ. وءكالسُّ
 . (ُ)" اهلل كىبو الذم العلم من اكاثقن  األمر ٥بما

 .. وبربّْ  اإلٲباف إٔب ؤياالرُّ  تعبّب قبل دعاٮبا قدمن ا٤ببلحَ أنَّو ك 
ة َغَػةٌم دُْصزَكَةُِزِّ حمس: ذل  قبل ٥بما كقاؿ ٍَ تِيُه

ْ
زة إالحمس .ؤيػاالرُّ  ُب: مأ ىجسال يَأ ٍَ دُُس

ْ
د  َججٍّ

وِييِِّ 
ْ
ن َرجَْو  ثَِذأ

َ
ة أ ٍَ تِيُه

ْ
ٍم اَل َذىِ حمس أكيػلالتَّ : يعػُب ،ىجسيَأ ْٔ ِِن َرّبِ إِّّنِ دََصْكُخ ِميٍَّح كَز ٍَ

ة َغيٍّ ٍٍّ ة ِم ٍَ ُه
ًْ َاـُِصوَن  ُْ ًْ ثِةآْلِرَصةِ  ُْ ِ َو َُِٔن ثِةَّللٍّ ٌِ ة  37يُْؤ ٌَ ًَ ِإَوْظَدةَق َويَْػُلَٔب  َجْػُخ ِميٍَّح آثَةنِي إِثَْصاِْي َواتٍّ

 َْ ٌِ ٍء َذلَِم  َْ ََشْ ٌِ  ِ ْن نَُْشَِك ثِةَّللٍّ
َ
ْززَْثَ  َاَن جَلَة أ

َ
ٍَّ أ َِزة َولََعَ اجلٍّزةِس َوىَِسز ِ َغيَيْ ـَْظِو اَّللٍّ

 وربُّػػ مػػوعلَّ  ا٩بَّػ ىػػذا إففػػ  وربَّػ يػػذكر دأفبػػ .[ّٖ-ّٕ:يوسػف] ىجس38اجلٍّززةِس اَل يَْشززُهُصوَن 
 بػػاهلل يؤمنػػوف ال مشػػركْب قػػـو ةملَّػػ تػػرؾ وألنَّػػ لػػو؛ ، انعبالصَّػػ ينمقػػرّْ  كػػانوا كإف، 
ػ آبائػو ةملَّػ بػعكاتَّ ، بػاآلخرة يؤمنوف كال  يػدعوف ةأئمَّػ  اهلل جعلهػم نالػذي ،ا٤بػؤمنْب ةأئمَّ
 وبربّْػػ اإلٲبػػاف إٔب دعاٮبػػا ٍبَّ   وربَّػػ فػػذكر  كيعقػػوب كإسػػظاؽ إبػػراىيم- بػػأمره
.   

 اهلل طاعػػة إٔب كليقػػببل ،ةبػػوَّ النُّ  مػػن  اهلل وخصَّػػ مػػا ليعلمػػا ىػػذا ـقػػدَّ  إ٭بػػا"كقيػػل: 
، يوسػػف كػػاف كقػد  اهلل ٰبػػ  فلػػم ،ازماننػػ ذلػػ  بػلق بيػػنهم فيمػػا  عنػػو 
 ٓب وألنَّػػ كذلػ  ؛األكثػػاف يعبػدكف اقومنػػ ككػانوا . اهلل إٔب عاءالػدُّ  مػػن اشػيئن  ٥بػػم ذكػر وأنَّػ

 مػنهم أمػل (ِ)بإحسػانو عػارفْب ،إليػو مقبلػْب رآىم افلمَّ  ،كالقبوؿ االستماع ُب منهم يطمع
َِ  َصزةِخَِبْ  يَةحمس كاالسػتماع، فقػاؿ: القبػوؿ زْج   الّعِ

َ
ْربَزةٌب أ
َ
َذَفّصِكُزٔنَ  أ مْ  َرزْيٌ  ٌُ

َ
ُ  أ َٔاِخزسُ  اَّللٍّ ْ  ال

ةرُ  ٍّٓ َِحِ حمس : قولػو مػن كىػو. اآليػة ىجساىَْل ِْٔغَظحِ اْتََعز ٍَ ْ حِ َوال ٍَ  ىجساْدُع إََِل َظِِيِو َربَِّم ثِةْتِْه

                                                

 (.ُُٗٗ-ُٖٗٗ/ُِ(، كانظر: )ُِٗٗ/ُِ( انظر: الظّْبلؿ )ُ)
ة عرفوا فيها إحسانو، كما قاؿ اهلل  (ِ) حكاية  أم: إفَّ ظاىر القرآف الكرمي يدؿُّ على أنَّو لب  فيهم مدَّ

ْدِعجِ َ حمس :عنهما ُب خطأّما ليوسف  ٍُ ْ ََ ال كرأل منها ٘باكبنا كقبوال [ ّٔ]يوسف: ىجسإٍُِّة ََُصاَك ٌِ
 فعرض عليهما دعوتو..
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 ،با٢بكمػػة  اهلل سػػبيل إٔب عاءالػػدُّ  مػػن كالقبػػوؿ االسػػتماع كقػػت بكترقَّػػ [،ُِٓالنظػػل:]
 .(ُ)"فيو بو لنقتدم لنا ذل   اهلل حكى كإ٭با

 
 
 
 

 ورود هز  الص يغة: - ٔ
 .ُب موضع كاحد من يعقوب أما كركد ىذه الصّْيغة فقد كردت 

 
 :بيان المعنى - ٕ

ُٔظَؿ حمس : ظاؾالضَّ  عنأما ا٤بعُب ف َظَى لََعَ يُ
َ
 .(ِ)حزناه يا: قاؿ ىجسيَة أ

ُٔظَؿ حمس : ن ٦باىدكع َظَى لََعَ يُ
َ
  .(..زعايا ج) :قاؿ ىجسيَة أ

    .(ّ)(يا حزناه) :قاؿ  قتادةكعن 
 .(ْ)"الفتظة ة٣بفَّ  ؛ألف الياء من فأبدؿ ،(أسفي يا) األصل" : جاجالزَّ  كقاؿ

  

                                                

 (.ّٖٖ/ْ( انظر: أحكاـ القرآف الكرمي، للجصَّاص )ُ)
نيا )ْٕٔ/ُ( انظر: تفسّب الضَّظاؾ )ِ) ّب الطَّربم (، تفسٖٔ/ُ(، كتاب ا٥بمّْ كا٢بزف، البن أيب الدُّ

  .(ُِٖٓ/ٕتفسّب ابن أىب حاًب ) ، (ُِٔ/ُٔ)
(، تفسّب ابن أىب حاًب ٕٔٓ/ْ(، الدُّر ا٤بنثور )ََْص:(، تفسّب ٦باىد )ُِٔ/ُٔ( تفسّب الطَّربم )ّ)

معاين ، (ِْٖ/ٗ(، القرطيب )ِْٓ/ّ(، معاين القرآف، للنَّظاس )ُٕ/ّ(، فتح القدير )ُِٖٓ/ٕ)
 (. َٗٓ/ِ(، البغوم )ُِٓ/ّ، للزجاج )القرآف كإعرابو

 (. ُِٓ/ّ( انظر: معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )ْ)

ُٔظَؿ يَ حمس الخامس عشر:  َظَى لََعَ يُ
َ
 [:ْٖيوسف:] ىجسة أ
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 مػػن بػػدؿ (األلػػف)ك، نفسػػو إٔب أضػػافو. (ُ)فػػات مػػا علػػى ا٢بػػزف أشػػدُّ  :(األسػػفك)
 ألػػػف األلػػػف: كقيػػػل (.أكانػػػ  فهػػػذا تعػػػاؿ أسػػػفى يػػػا: )كا٤بعػػػُب، خفيػػػفللتَّ  (ما٤بػػػتكلّْ  يػػػاء)
 .ؿاألكَّ  عليو ؿكا٤بعوَّ  ،٧بذكفة كا٥باء ،دبةالنُّ 

 عرفو كمن ، اهلل معرفة ذل  يقتضي إذ ؛ةبوَّ النُّ  ٤بنصب مناؼ ىذا أفَّ  يرد كال
 كال ،ةطبيعيَّ  ة٧ببَّ  (ِ)ىذه إفَّ : قيل ٤با سواه ما ٢ببّْ  وقلبي  غٍ يتفرَّ  ٓب وأحبَّ  كمن ،وأحبَّ  سبظانو
  .(ّ) وحبّْ  مع االجتماع تأىب

ػػػ ةاحملبَّػػػ ىػػػذه مثػػػل إفَّ "  كثػػػّب صػػػاحبها كيكػػػوف ،ا٣بػػػواطر القلػػػب عػػػن تزيػػػل ديدةالشَّ
 .(ْ).."االستغراؽ لكماؿ اسببن  ذل  فيصّب ،ضرعكالتَّ  عاءالدُّ  كثّب ، إليو جوعالرُّ 

. (فاحضػر زمانػ  ىذا): معُب على آّاز سبيل على األسف كنادلكُب )البظر(: "
 . (غبلما يا) (:غبلمي يا) ُب: قالوا كما،  األفن  قلبت (ما٤بتكلّْ  ياء) إٔب ؼيضا وأنَّ  اىركالظَّ 

  .(ٓ)"كتللسَّ  الٍب ا٥باء كحذؼ، دبةالنُّ  على ىو: كقيل
 كػاف إذ ؛ منػو ادن ٘بلُّ  ا٢بزف ُب ا٤ببالغة عبلمة دبةالنُّ  ُب ىي الٍب ا٥باء كحذؼ

  .ا١بميل ربالصَّ  إٔب ارتبط قد
ظَ حمس : قولو: كقيل

َ
 .(ٔ)استغاثة فيو نداء ىجسَى يَة أ

 

                                                

(، القرطيب ْٖٗ/ ُٖ(، تفسّب الرَّازم )ّٗ/ُّركح ا٤بعاين ) (،ُِٓ /ُٔتفسّب الطربم ) ( انظر:ُ)
(، غريب القرآف ا٤بسمَّى بنػزىة القلوب ِْٖ(، التّْبياف ُب تفسّب غريب القرآف، للجياين )ص:ِْٖ/ٗ)

(، حاشية ُُٕ/ْ) النيسابورمتفسّب  (،ُٖٖ/ُُ(، ابن عادؿ )ِّٓ/ِ، البغوم )(ُُٓ)ص:
 (.ََِ/ٓالشهاب على تفسّب البيضاكم )

 .  ( أم: ٧ببَّة يعقوب ليوسفِ)
(، كانظر: تفسّب الرَّازم َُّ/ْ(، تفسّب أيب السُّعود )ّٗ/ُّ( بقليل من التَّصرُّؼ عن )ركح ا٤بعاين( )ّ)

 (. ُٔٗ/ُُعادؿ )(، ابن َُٓ/ُٖ)
 (. ََِ/ُٖ(، تفسّب الرَّازم )ّٗ/ُّ( ركح ا٤بعاين )ْ)
 (.  ُّْ/ٔ( البظر احمليط )ٓ)
 (. ِِٕ/ّ( انظر: احملرَّر الوجيز )ٔ)
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 :  ت نيس التَّصريف - ٖ
 يقػػػع ٩بػػػا (يوسػػػف)ك (األسػػػف) لفظػػػٍب بػػػْب (ُ)جػػػانسكالتَّ ":  ٨بشػػػرمُّ الزَّ  قػػػاؿ
ًْ حمس: ك٫بػوه، كيبػدع فػيملح مستعمل غّب امطبوعن  َرِطزيُذ

َ
ْرِض أ

َ
ًْ إََِل األ  ،[ّٖالتوبػة:]  ىجسازٍّزةكَيُْذ

ْوَن خَ حمس
َ
ُّ َويَِْززأ َن َخِْزز ْٔ زز َٓ ًْ َحِْ زز ُْ ُّ َو َُِٔن ُصززِْػً حمس [،ِٔاألنعػاـ:] ىجسِْزز ًْ َُيِْعزز زز ُٓ جٍّ

َ
 ىجسةََيَْعززُجَٔن خ

ٍ حمس ،[َُْالكهف:] َْ َظَجأٍ ثِجََجأ  . (ِ)"[ِِالنمل:] ىجسٌِ
ًِ حمس :كأيضنا كقولػو  َمز

ُ
َْ إِْخزَسى األ ٌِز ْْزَسى 

َ
ٍَّ أ  قولػو كمثػل ،[ِْفػاطر:] ىجسحَلَُهُٔج

: ْرِض ثِؾَ حمس
َ
ًْ َتْفصَُخَٔن ِِف األ ة ُنُِْذ ٍَ ِ ًْ ث صَُخٔنَ َذىُِس ٍْ ًْ َت ة ُنُِْذ ٍَ ِ   [.ٕٓغافر:] ىجسْيِ اْتَّقِ َوب

 مػػػػن كلمػػػػة كػػػػلُّ  تنفػػػػرد أف كىػػػو، (ّ)صػػػػريفالتَّ  ٘بنػػػػيس ىػػػػذا ىيسػػػػمَّ كُب )البظػػػر(: "
 :كالقائػل، بنيػامْب أمػر مػن دىػاه مػا  يعقػوب كذكػر. ٕبرؼ األخرل عن الكلمتْب

                                                

(  ا١بناس، كيسمَّى أيضنا )التَّجنيس( ُب اللُّغة: ا٤بشاكلة كاالٙباد ُب ا١بنس، يقاؿ لغة: جانىسوي، إذا شاكلو، ُ)
دى معىو ُب صفاتو  : ًجٍنسو، كجنس الشَّيءكإذا اشَبؾ معو ُب أصلو الذم اٍشتيقَّ منو، كتػىفىرَّع عنو، كاٙبَّ

تلفا ُب ا٤بعُب. كىو نوعاف: تاـ: ٱبقـو ذاتو. كُب االصطبلح: أف يتشابو اللفظاف ُب النطق ك العظمى الٍب تي 
كترتيبها. كما ُب قولو ا٢بركؼ، كشكلها، كعددىا،  عكىو ما اتفق فيو اللفظاف ُب أمور أربعة ىي: نو 

: ٔا َدْيَ َظةَغحٍ حمس ة َْلُِس ٌَ ْجصُِمَٔن  ٍُ
ْ ًُ ال ةَغُح ُحْلِع ُٔم العٍّ َْٔم َتُل : ىجسَوَي كغّب تاـ: كىو ما اختلف  [.ٓٓ]الرـك

(، ٨بتصر ا٤بعاين ّْٓفيو اللفظاف ُب كاحد من األمور ا٤بتقدّْمة. انظر: اإليضاح ُب علـو الببلغة )ص:
 (.ِٖٖ)ص:

، تفسّب (ُِٗ/ِ(، تفسّب النَّسفي )ُٖٗ/ُُ(، ابن عادؿ )ُّْ/ٔ(، البظر احمليط )ّّٖ/ِ) ( الكشاؼِ)
  (.َُّ/ْ(، تفسّب أيب السعود )ُُٕ /ْالنيسابورم )

ُّ حمس :٘بنيس التَّصريف كما ُب قولو  (ّ) ْوَن َخِْ
َ
ُّ َوَيِْأ َن َخِْ ْٔ َٓ ، كىو أف تنفرد كلُّ كلمة عن [ِٔ]األنعاـ: ىجسَحِْ

ْٔنَ حمسفػاألخرل ٕبرؼ  َٓ ْونَ حمسانفردت با٥با، ك ىجسَحِْ
َ
ُِٔنَ حمسانفردت با٥بمزة. كمنو:  ىجسَحِْأ ًْ َُيِْع ُٓ جٍّ

َ
 ىجسََيَْعُجَٔن خ

ٍْصَُخٔنَ حمس  ،[ِِ]النمل: ىجسٌَِ َظَجٍإ ثِجََجإٍ حمس [،َُ]الكهف: ًْ َت ة ُنُِذ ٍَ ِ ّقِ َوب رِْض ثَِؾْيِ اْتَ
َ
 ىجسَتْفصَُخَٔن ِف األ

ر ا٤بصوف )ْٖ/ٖعادؿ ) (، ابنِْٕ/ْالبظر احمليط ) [.ٕٓ]غافر: (، ركح ا٤بعاين ّٓ/ّ(، الدُّ
(. كُب )التَّعريفات(: ٘بنيس التَّصريف: ىو اختبلؼ الكلمتْب ّٕ/ُ(، كانظر: خزانة األدب )ُٕٖ/ُٗ)

ُّ حمس :ُب إبداؿ حرؼ، إمَّا من ٨برجو، كقولو  ْوَن َخِْ
َ
ُّ َوَيِْأ َن َخِْ ْٔ َٓ ًْ َحِْ ُْ . أك قريب منو كما بْب: ىجسَو

(. كُب )التَّعاريف(: ٘بنيس التصريف: اختبلؼ ٕٓبيح(. التَّعريفات، للجرجاين )ص:، ك)ا٤ب)ا٤بفيح(
ُّ حمسمن ٨برجو ٫بو:  الكلمتْب بإبداؿ حرؼ من حرؼ إمَّا ْوَن َخِْ

َ
ُّ َوَيِْأ َن َخِْ ْٔ َٓ اآلية، أك قريب منو   ىجسَحِْ
 (.ُِٔاكم )ص:كما بْب: )ا٤بصيخ( ك)ا٤بسيخ(. التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريف، للمن
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َْ حمس ثْززَص َ  ـَيَزز
َ
ْرَض  خ

َ
ػػ ، يوسػػف فقدانػػو [َٖ]يوسػػف: ىجساأل  كٓب، كحػػده عليػػو ففتأسَّ

ػػ  كػػاف وكألنَّػػ ؛أخوتػػو ٖبػػبلؼ ت؟ميّْػػ أـ ىػػو أحػػيّّ  يعلػػم ال الػػذم ىػػو وألنَّػػ ؛عليهمػػا فٍ يتأسَّ
ػػػػ ككػػػػاف، إليػػػػو أكالده أحػػػػب ككػػػػاف، عليػػػػو ترتبػػػػت إذ ؛عنػػػػده زايػػػػاالرَّ  أصػػػػل  كال يػػػػذكره ادائمن
   .(ُ)"ينساه
َظززَى  يَززةحمس : قولػػوك 

َ
 (أسػػفي: )كاألصػػل ،(ما٤بػػتكلّْ  يػػاء) مػػن مبدلػػة األلػػف ىجسأ

ػػػػػػ اليػػػػػػاء تكصػػػػػػّبّْ  ،الفػػػػػػاء ففتظػػػػػػت ػػػػػػ ليكػػػػػػوف األفن  ػ:بػػػػػػ قػػػػػػةمتعلّْ   ىجسلََعَ حمسك ،أًبُّ  ّٔػػػػػػا وتالصَّ
َظَى حمس
َ
   .(ِ)ىجسأ

َظزَى  يَةحمسك
َ
 (ما٤بػتكلّْ  يػاء) قبػل مػا علػى رةا٤بقػدَّ  بالفتظػة منصػوب مضػاؼ منػادل ىجسأ

َظَى حمس من ٕباؿ قمتعلّْ  كا١بارُّ  ألفا، ا٤بنقلبة
َ
 .(ّ)ىجسأ

 
 :إجمال ما يستفاد - ٗ
 أفَّ  العادم ربالصَّ  كبْب بينو كالفرؽ ،ٞبيدة عاقبتو ا١بميل ربالصَّ  فَّ إ: لفائدة األولىا
 . هلل أمره ضيفوّْ  بل ،كولبالشَّ  صاحبو فيو يبوح ال الذم ا١بميل ربالصَّ 

كعػػػػدـ اليػػػػأس  ،وحيػػػػدالتَّ  مقتضػػػػياتً  مػػػػن كىػػػػذا ، بػػػػاهلل نّْ الظَّػػػػ حسػػػػني  :الثانيََََّّّّة
ثَززِِنٍّ  يَززةحمسألكاله:  اد ذلػػ  مػػن قػػوؿ يعقػػوب يسػػتف ،كالقنػػوط مػػن رٞبػػة اهلل 

 ِ َْ َرْوِ  اَّللٍّ ٌِز ُس 
َ
ُّ ال َحيْزأ ِ إٍُِّ َْ َرْوِ  اَّللٍّ ٌِ ٔا  ُظ

َ
ِريِّ َوال َتيْأ

َ
ُٔظَؿ َوأ َْ يُ ٌِ ٔا  ُع ٔا َذَذَدعٍّ ُج َْ اذْ

ْن زَ ـََصَْبٌ ََجِيٌو َغعزحمس كقاؿ أيضنا: [،ٕٖيوسف:] ىجساىَْلُْٔم اىَْنـُِصونَ  إال
َ
ُ أ ًْ ي اَّللٍّ ِٓز ِ دِحَِِن ث

ْ
يَزأ

 [.ّٖيوسف:] ىجسةََجِيػً 

                                                

 (.ُّْ/ٔ( البظر احمليط )ُ)
 (. ّٗ –ِٗ/ّ(، كانظر: الفريد )ٖٓ/ِ( التّْبياف ُب إعراب القرآف، للعكربم )ِ)
( كُب )الفريد(: "أضاؼ )األسف(، كىو أشدُّ ا٢بزف كا٢بسرة إٔب نفسو منادينا لو، مقببلن عليو: ىىليمَّ فهذا ّ)

َظَى حمس من صلة ىجسلََع حمسكأبدلت من الياء األلف، ك أكان ، فاستثقلت الكسرة على الفاء ففتظت،
َ
". ىجسأ

 (. ّٗ-ِٗ/ّالفريد )



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

238 
 

َظززَى  يَززة َوكَززةَل حمس :، قػػاؿ اهلل ربالصَّػػ ينػػاَب ال البكػػاء فَّ أ :الثالثََّّة
َ
ُٔظززَؿ  لََعَ أ  يُ

ْخ  َِةهُ  َوابَْيظٍّ ََ  َخيْ كىنػاؾ . ابياضىػ عينيػو سػوادي  انقلػب معكالػدَّ  البكاءكثرة  فمن ،ىجساْتُْضنِ  ٌِ
 لطػػػمي ال ك  ،يػػػابالثّْ  شػػػقُّ  كال ياحػػػةالنّْ  كال دبالنَّػػػ ٯبػػػوز بلة. فػػػياحػػػالنّْ بػػػْب ك  البكػػػاء بػػػْب فػػػرؽه 
 .ك٫بوه كالثبور بالويل عاءالدُّ ، ككذل  ال ٯبوز ا٣بدكد
 علػػػى بالبكػػػاء وتالصَّػػػ رفػػػعي  هػػػي، فكعويػػػل بصػػػياحو  تا٤بيّْػػػ علػػػى البكػػػاءي : (ياحػػػةالنّْ ك)

  .ا٢بماـ كنوح ،اقصدن  تا٤بيّْ 
  .تا٤بيّْ  ٧باسن تعداد: (دبالنَّ )ك
ػأل ؛كػذل  كانت كإ٭با. ا١باىلية أمر من ياحةكالنّْ   اكحزننػ ةن شػدٌ  إالَّ  ائحالنَّػ تزيػدي  ال اهنَّ
 أحػػػزاف جهػػػيّْ  هنػػاكمػػػا أ  .كقػػدره  اهلل قضػػػاءعلػػى  كفيهػػػا السُّػػخطي كاالعػػػَباض. اكعػػذابن 
 قػػاؿ ك٥بػػذا، سػػاءالنّْ  مػػن كقوعهػػا الغالػػب كُب، رأةكا٤بػػ جػػلى رَّ ال يشػػمل حكمهػػا ياحػػةكالنّْ ، غػػّبه
ِسََّّْربَاٌل يََّّوم القيامَّة وعليهََّّا تََّقَّاُم  النائحََّّة إذا لَّم تتََّّل قبَّ  موتهََّّا)) :يب النَّػ

 .عليهػػػا  اهلل تػػػاب، ا٤بػػوت قبػػػل تابػػت إف: أم، (ُ)((مَََّّّن َجََََّّّر َوِدرٌْع  ،َقِطََََّّّرانٍ مََّّن 
 مػػػن وألنَّػػػ ؛ٛبظػػػوه ال ا٢بسػػػنات كأفَّ ، وبػػةالتَّ  إالَّ  هري كفّْػػػتي  ال نبالػػػذَّ  ىػػػذا أفَّ  ا٢بػػػدي  كظػػاىر
  .وبةالتَّ  إالَّ  ٲبظوىا فبل، با٢بسنات ٛبظى ال كالكبائر، نوبالذُّ  كبائر
 . نزؿ ما يرفع كال، ال يردُّ  القضاء فإفَّ  ا٤بفاسد ىذه معك 

  ..نفس كغلبة ةشفق ةن رٞب يكوفأف  مكنأمَّا البكاءي فمن ا٤ب
كبّبه كمبسوطه...ُب كتب )الفقو كالفتاكل( البكاء بْببينها ك  فرؽكال

(ِ) . 
                                                

 [. ّْٗ( أخرجو مسلم ]ُ)
(، منار السَّبيل ِٖٗ/ ِ(، ا٤ببدع )ُْٕ/ِ(، عمدة األحكاـ )َّْ/ِ( انظر: الشَّرح الكبّب، البن قدامة )ِ)

(، فتاكل ابن تيمية ُّٔ/ِ(، كشَّاؼ القناع )ِّٕ/ُ(، الكاُب )ّٖٓ/ُ(، الرَّكض ا٤بربع )ُّٕ/ُ)
(، اإلقناع ُّٗ/ُ(، ا٤بهذَّب )ُِّ/ِ(، ا٤بغِب )ُُٔ/ِٖ(، )َّٖ – َّٕ/ِٓ(، )ِّٖ/ِْ)
(، آّموع ّٔٓ/ُ(، مغِب احملتاج )ُٕٕ/ُ(، فتح الوىاب )ُّٔ/ُ(، شرح ابن رسبلف )َِٖ/ُ)
ماؿ بن ا٥بماـ لك(، فتح القدير، لِّٗ/ِ(، حاشية ابن عابدين )ُٓٗ/ِ(، البظر الرَّائق )ُِٕ/ٓ)
(، مواىب ا١بليل ِّٓ/ِ(، التَّاج كاإلكليل )ُِٖ/ٓبدائع الصَّنائع ) (،ُُْ/ٕ(، )ُِٖ/ِ)
اين )ِْٖ –ِِٖ–َِٖ–ِْٕ/ُٕ(، التَّمهيد )ِّٓ/ِ) رارم ا٤بضيَّةِٔٔ/ُ(، الثَّمر الدَّ  =(، الدَّ
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ُـّ يعتقػػػػديىا  مػػػػن أمػػػػورو  الػػػػوعَ ٦بػػػػالس ُب رممػػػػا ٯبػػػػك  ػػػػا١بي ك  العػػػػوا ُب  ىػػػػيك  ،ةن بىػػػػرٍ قػي  اؿي هَّ
 كالػػواعَ، الغنػػاء إٔب األ٢بػػاف كٱبػػرج، يطػػربي  ا٤بقػرئ أفَّ  فمػػن ذلػػ  .حقيقتهػا مػػن ا٤بنكػػرات

 كيعتقػػدكف، ىػذا ثوبػػو كٱبػرؽكيقفػز ىػػذا، كيتمايػل ىػػذا، ، ىػػذا قفيصػفّْ أشػعار الرّْثػػاء  ينشػد
 .كحثُّوا عليو لكاف خّبنا ٥بم ،رببالصَّ  أمركا مأهنَّ  كلو ،قربة ذل  أفَّ 

 بلةالصَّػ فرائض يعرؼ ال من فَبل، ةكاحملبَّ  ا٤بعرفة طريق على ميتكلَّ  من اظالوعَّ من ك 
 اال يفقو ما يقاؿ من األشػعار كالقصػائد، كمػا فيهػ كقد ، اهلل ةبَّ ٧ب دعولب أثوابو ؽي ٲبزّْ 

  . الشّْرؾ الصَّريح :وم ُب طيَّاتو، حٌبَّ إف كاف ٩بَّا ٰبالشرعية ا٤بخالفات
 
 
 
 ورود هز  الص يغة:  - ٔ

 [.ْٗالكهف:[، ]ٖٔالكهف:في موضعْب: ]أما كركد ىذه الصّْيغة ف
 
 الوحي إلى ذي القرنين:  - ٕ

َِةحمس :قولو كظاىر" كُب )البظر(:  .ملػ  لسػاف علػى إليػو  اهلل أكحػى وأنَّ  (ُ)ىجسكُيْ
ػػػ كلمػػػو: كقيػػػل  القػػػولْب ىػػػذين كعلػػػى ، موسػػػى مكلَّػػػ كمػػػا رسػػػوؿ غػػػّب مػػػن اكفاحن
ـه  ونَّػإ :لْبا٤بتأكّْ  بعض قالو ما كيبعد .انبيِّ  يكوف  خيػّبالتَّ  ىػذا مثػل ألفَّ  ؛ركعػو ُب كإلقػاء إ٥بػا
 .(ِ)"باإلعبلـ إال باإل٥باـ تتظقق ال فوسالنُّ  كإزىاؽ كاليفالتَّ  إذ ؛بوحي إال يكوف ال

                                                                                                                                 

(، الزَّاىر ِِٖ/ِصر )(، معتصر ا٤بختُٕٖ/ِ(، قواعد األحكاـ )ّّٗ/ُ(، السَّيل ا١برَّار )ُّٗ/ُ)=
 (..كغّبىا من الكتب ..ِٖٕ/ُ(، خبلصة البدر ا٤بنّب )ُٖٔ/ُ(، ٙبفة احملتاج )ُّٓ/ُ)

ة يَة َذا اىْلَ حمس( ٛباـ اآلية: ُ) َِ ة كُيْ ًٌ ْٔ ة كَ َْ ة َتْؾُصُب ِِف َخْ ٍ َْحَِبٍح َووََجَس ِغَِْس َْ ٍِْط َوَجَس ْؾصَِب الشٍّ ٌَ َؼ 
ْصَجْ ِ َخ ٍّ إَِذا ثَيَ

 ٌٍّ ِ ًِةإ ًْ ُخْع ْن َتذٍِّزَش ذِيِٓ
َ
ة أ ٌٍّ َب ِإَو ْن ُتَػّشِ

َ
  [.ٖٔ]الكهف:  ىجسة أ

 ُب )تفسّبه(: ا٣ببلؼ مفصَّبلن   كذكر الرَّازم (،ّْ/ُٔ(، كانظر: ركح ا٤بعاين )ُِِ/ٕ) ( البظر احمليطِ)
(ُِ/ْٗٔ.) 

 :ىجسيَة َذا اىَْلْصَجْ ِ حمس السادس عشر: 
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فَّ أل ال ٲبنع الوحي إليو؛ ُب زمانو، كما أقوؿ: ال ٲبنع أف يكوف قد أعلمو بذل  نيبّّ 
، ، فلػيس مػن ٧بظػور ُب كونػو نبيِّػاالنبػوةإرساؿ ا٤بل  أك الوحي إليو أك إٔب غػّبه ال يقتضػي 

 كقد سبق بياف ذل  ُب )نداء من اختلف ُب نبوَّتو(.  كىو أمره مسكوته عنو.
 ُب باجتهػػػاده إنػػػوقػػػوؿ مػػػن قػػػاؿ:  أمػػػا القػػػوؿ بأنػػػو كػػػاف إ٥بامنػػػا فهػػػو ضػػػعيف، كيبعػػػد

 .-كما سيأٌب- ا٤بصيب االجتهادى  شريعتو
 
 :ما يستفاد مما ولي المناَدى - ٖ

ةحمس : كقولو ٌٍّ نْ  إ
َ
َب  أ ةحمس الكفػر علػى بالقتػل ،ىجسُتَػّشِ ٌٍّ نْ  ِإَو

َ
ًْ  َتذٍِّزشَ  أ ِٓ ، ىجسةُخْعًِ  ذِي

 ،إليهػػا فتظسػػن تػػؤمن أف اكإمَّػػ، افتعػػذّٔ تكفػػر أف اإمَّػػ ،كا٥بػػدل اإلٲبػػاف علػػى با٢بمػػل :أم
 .(ُ)ببالسَّ  عن ببا٤بسبَّ  خيّبالتَّ  ُب فعربَّ 

َِةحمس :قولػو  ة اىَْلْصَجْ ِ  َذا يَة كُيْ ٌٍّ ِ نْ  إ
َ
َب  أ ة ُتَػّشِ ٌٍّ نْ  ِإَو

َ
ًْ  َتذٍِّزشَ  أ ِٓ  معػُب، "ىجسةُخْعًِ  ذِي

 ،كسػػىب قتػػل شػػاء إف: هكخػػّبَّ  ّٔػػم كأظفػػره ،فػػيهم مػػوكحكَّ ، مػػنهم نػػومكَّ   اهلل أفَّ : ىػػذا
 .(ِ)"فدل أك منَّ  شاء كإف

 بعػد الكػبلـ ىػذا مػنهم القػرنْب ذك مى هً فى  كيف: قيل فإف" :الرَّازم  اإلماـ قاؿ
ززٔنَ  يََسززةُدونَ  الٍّ حمس: بقولػػو  اهلل كصػفهم أف ُٓ ْٔال َحْفَل  أف كا١بػػواب [؛ّٗالكهػف:] ىجسكَزز
  :فقوال فيو (كاد) :نقوؿ

ُٓ  يََسةُدونَ  الٍّ حمس :فقولػو، إثبػات كنفيػو، نفػي إثباتو أف: ؿاألكَّ  ْٔال ٔنَ َحْفَل  يػدؿُّ  ال ىجسكَز
 . كصعوبة ةو مشقَّ  على يفهموف قد مأهنَّ  على يدؿُّ  بل، اشيئن  يفهموف ال مأهنَّ  على

 يََسززةُدونَ  الٍّ حمس: فقولػػو القػػوؿ ىػػذا كعلػػى، ا٤بقاربػػة معنػػاه (كػػاد) أفَّ : اينالثَّػػ كالقػػوؿ
ٔنَ  ُٓ ْٔال َحْفَل  بػدَّ  فػبل لقػوؿا ىػذا كعلػى. يفقهوا أف من قرب ٥بم كليس يعلموف ال :أم ،ىجسكَ

                                                

 (.ّٗٓ/ّ(، احملرَّر الوجيز )ِِِ/ٕ) ( انظر: البظر احمليطُ)
 (. ُّٗ/ٓ)  ( تفسّب ابن كثّبِ)
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، ك٫بوىػا إشارة من ةو كمشقَّ  تقريبو  بعد إالَّ  يفهمونو يكادكف ال: يقاؿ أف كىو إضمار، من
  .(ُ)("كاد) تفسّب ُب ؿاألكَّ  القوؿ ةً صظَّ  على ّٔا ٰبتج أف تصلح اآلية كىذه
 يََسززةُدونَ  الٍّ حمس : مسػػعودو  ابػػن قػػراءة عليػػو كيػػدؿُّ  ،مػػَبجمه  عػػنهم مكلَّػػ: قيػػلك 
ٔنَ  ُٓ اًل  َحْفَل ْٔ     .(ِ)(كىمىٍأجيوج يىٍأجيوجى  ًإفَّ  القرنْب ذا يا دكهنم من نالذي قاؿ) ،ىجسكَ
 
 : التعقيل على ما ذكر  البقاعي - ٗ
ُب )نظػم الػدُّرر( مػن أفَّ األمػر قػد يكػػوف   أقػوؿ: كيسػتبعدي مػا ذكػره البقػاعيُّ  
َِزحمس :كذلػ  لقػوؿ اهلل  ،(ّ)ا٤بصػيب االجتهػادى  شريعتو ُب باجتهاده كىػو صػريحه،  ىجسةكُيْ

 كػاليفالتَّ  إذ ؛بػوحي إال يكػوف ال خيػّبالتَّ  ىػذا مثػل ألفَّ ك  كال حاجة تقتضي العدكؿى عنػو؛
 جتهاد من غّب نص  صريح.باال قتتظقَّ  ال فوسالنُّ  كإزىاؽ

ػػم "  بيػػنهم ٯبعػػل حػػٌبَّ  ،اهإيَّػػ يعطونػػو مػػاال بيػػنهم مػػن لػػو ٯبمعػػوا أف أرادكاكا٢باصػػل أهنَّ
زةحمس: للخػّبً  كقصػدو  كصػبلحو  كديانػةو  ةو بعفَّػ القرنْب كذ فقاؿ. اسدِّ  كبينهم زِّنِ  ٌَ

هٍّ  َرّبِ  ذِيزِّ  ٌَ
 مػن ٕب خػّبه  مكػْبكالتَّ  ا٤بلػ  مػن  اهلل أعطػاين الػذم إفَّ : أم، (ْ)[ٓٗالكهػف:] ىجسَرْيٌ 
َِ حمس : سػليماف قػاؿ كما ،٘بمعونو الذم وَُ ٍِسَّ دُ

َ
زةلٍ  خ ٍَ ِ زة ث ٍَ ُ  آدَزةِّنَ  َذ زة َرزْيٌ  اَّللٍّ ٍٍّ  ِم

ًْ  ثَْو  ًْ آدَةزُ  جُْذ
َ
ًْ  خ ِسيٍّذُِس َٓ ِ  أنػا الػذم: القػرنْب ذك قػاؿ ..كىكػذا [،ّٔ:النمػل] ىجسَتْفصَُخزٔنَ   ث

ةٍ حمس سػػػاعدكين كلكػػػن ،تبذلونػػػو الػػػذم مػػػن خػػػّب فيػػػو ٍّٔ  البنػػػاء كآالت بعملكػػػم: أم ،ىجسثُِلززز
ْجَػْو حمس
َ
ًْ  أ َُِس ًْ  ثَحْ ُٓ َِ ًٌ  َوبَحْ   .(ٓ)"ىجسةَرْد

 
                                                

 (. كقد فصَّل الرَّازم القوؿ ُب بياف معُب )يأجوج كمأجوج(. ْٗٗ/ُِتفسّب الرَّازم ) (ُ)
ُب )الكشف  (. كانظر قراءة ابن مسعود ِٔٓ/ُِ(، تفسّب ابن عادؿ )ُِْ/ّ( تفسّب البغوم )ِ)

، البغوم (َْٓ/ْ(، نظم الدُّرر )ِّٗ/ّ(، البيضاكم )ّٖ/ُٔ(، ركح ا٤بعاين )ُّٗ/ٔكالبياف( )
 كٓب يذكر أكثر ا٤بفسّْرين ىذا القوؿ؛ الستبعاده. (.ُِْ/ّ)

 (.ُُّ/ُِ( انظر: نظم الدُّرر )ّ)
ةحمس( كٛباـ اآلية: ْ) ًٌ ًْ َردْ ُٓ َِ ًْ َوَبحْ َِس ْجَػْو ثَحْ

َ
ٍة أ ٍّٔ ُِِٔن ثُِل ِخي

َ
ِّنِ ذِيِّ َرّبِ َرْيٌ ـَأ

هٍّ ٌَ ة  ٌَ  .ىجسكَةَل 
 (. ُٔٗ/ٓ( تفسّب ابن كثّب )ٓ)



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

242 
 

 :إجمال ما يستفاد - ٘
 .بو أمره ما إالَّ  يفعل ال وكأنَّ  ، اهلل من بقربو إعبلـه نّْداء فيو ال الفائدة األكٔب:

 ليس بإ٥باـو كال باجتهاد منو. ،ما أمر بو صريحه الثانية: 
 كيغػػػادركف يهجػػػركف كىػػػم ،خلقػػػو بعػػػض قصػػػص علينػػػا  اهلل قػػػصَّ  لقػػػدالثالثػػػة: 

 -(يمقالػػػرَّ )ك (الكهػػػف أصػػظاب)- الفتيػػػة ةقصَّػػػ ذلػػ  فمػػػن ، اهلل سػػػبيل ُب أكطػػاهنم
 : اهلل قػاؿ ، اهلل دكف مػن األكثػاف فيو عبدتي  كانت الذم ككطنهم قومهم غادركا

َِزة َغَجًجزة حمس ِ َْ آيَةد ٌِز ٔا  ًِ َاُُ ِؿ َوالصٍّرِي ْٓ ْصَدةَب اىَْه
َ
نٍّ أ
َ
ْم َخِعجَْخ أ

َ
َوى اىْفِذَْيزُح إََِل  9أ

َ
إِذْ أ

َُْم رَْْحًَح وَ  َْ دَلُ ٌِ َِة  ِ َِة آد ٔا َربٍّ ُ ِؿ َذَلةل ْٓ ْمصَُِة رََشًسا اىَْه
َ
َْ أ ٌِ ّيِْئ جَلَة    [.َُ-ٗ:الكهف] ىجس:َْ

 إلقامػػة ؛األصػلي كطنػو غػادر الػذم القػرنْب ذم ةقصَّػ علينػا قػصَّ   اهلل أفَّ  كمػا
تَْجَع حمس :رحلتػو عػن  اهلل يقػوؿ ،اكشرقن  اغربن  اآلفاؽ ُب العدؿ كنشر ، اهلل دين

َ
ـَزد

ْؾصَِب الشٍّ  85َظًَِجة  ٌَ َِة َخ ٍّ إَِذا ثَيََؼ  ة كُيْ ًٌ ْٔ ة كَ َْ ة َتْؾُصُب ِِف َخْ ٍ َْحِبٍَح َووََجَس ِغَِْس َْ ٍِْط وََجَس

ًِة  ًْ ُخْع ِٓ ْن َتذٍِّزَش ذِي
َ
ة أ ٌٍّ َب ِإَو ْن ُتَػّشِ

َ
ة أ ٌٍّ ِ  قاؿ أف إٔب [،ٖٔ –ٖٓ:الكهػف] ىجس86يَة َذا اىَْلْصَجْ ِ إ

تَْجَع َظًَِجة حمس : اهلل
َ
ًٍّ خ ْػيِ  89ُث ٌَ ًْ ََنَْػْو َخ ٍّ إَِذا ثَيََؼ  َ ٍم ل ْٔ ة َتْػيُُع لََعَ كَ َْ ٍِْط وََجَس َع الشٍّ
ا  ة ِظَْتً َٓ ِ َْ ُدوُ ٌِ  ًْ ُٓ َ يِّْ ُرَْبًا  90ل ة دَلَ ٍَ ِ َِة ث َخْػ

َ
تَْجَع َظًَِجة  91َنَشلَِم َوكَْس أ

َ
ًٍّ خ َخ ٍّ إَِذا ثَيَزَؼ  92ُث

ة اَل يََسةُدوَن حَ  ًٌ ْٔ ة كَ ٍَ ِٓ ِ َْ ُدوُ ٌِ َِ وََجَس  يْ سٍّ اًل َبْ َ العٍّ ْٔ َٔن كَ ُٓ  ..[ّٗ-ٖٗ] ىجس93ْفَل
 مػػن  كأصػظابو  يبّْ النَّػ خػػركج لقضػية العظػيم القػػرآف تنػاكؿ ككثيػر

 اهلل يقػوؿ ،ا٤بػواطن مػن كثػّبو  ُب ا٤ببػْب الكتػاب تعبػّب ىو كما منها كإخراجهم بل ،(ةمكَّ )
: ُهُص ثَِم حمس ٍْ ْو اذليِإَوذْ َح

َ
ْو َحْلُذئَُك أ

َ
ُهزُص ََ َزَفُصوا حِلُثْجُِذَٔك أ ٍْ ُهُصوَن َويَ ٍْ ُُيْصُِجَٔك َويَ

 ََ ةنِصِي ٍَ ْ ُ َرْيُ ال ُ َواَّللٍّ وهُ زَتِْ  إاِلٍّ حمس : اهلل كقػاؿ [.َّ]األنفػاؿ: ىجساَّللٍّ هُ زَُ  َذَلسْ  ُصُ ُ  َصَ  إِذْ  اَّللٍّ
 ُّ ْرصََجزز

َ
ززة إِذْ  ازْجَززْ ِ  زَززةِّنَ  َزَفززُصوا ََ اذليزز أ ٍَ  : اهلل كيقػػوؿ [.َْ:التوبػة] ىجس..اىَْؾززةرِ  ِِف  ُْ

َْ وَ حمس ِ ّح
َ
َْ  َكد َشسَّ  ِِهَ  كَْصيَحٍ  ٌِ

َ
ةً  أ ٍّٔ َْ  كُ ْرصََجذْزَم  اىز  كَْصيَذَِم  ٌِ

َ
ًْ  أ ُْ َِزة يَْه ْْ

َ
ًْ  َُزةَِصَ  ـَزال أ ز ُٓ َ  ىجسل

ة يَةحمس:  اهلل كقاؿ [.ُّ:٧بمد] َٓ حَّ
َ
ٔا ََ اذلي خ ُِز ٌَ ًْ  َغزُسّوِي َتذٍِّززُشوا ال آ ْوحِلَزةءَ  وََغزُسوٍُّز

َ
 أ

ًْ  دُيُْلٔنَ  ِٓ ِ  إحَِلْ ة َٔدٍّ ٍَ ْ ة َزَفُصوا َوكَسْ  ثِةل ٍَ ِ ًْ  ث ََ  َجةَءُز ًْ  الصٍُّظزَٔل  ُُيْصُِجزٔنَ  اْتَزقِّ  ٌِ نْ  ِإَويٍّزةُز
َ
 أ
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ٔا ُِ ٌِ ِ  دُْؤ ًْ  ثِةَّللٍّ ًْ  إِنْ  َربُِّس ًْ  ُنُِْذ ةًدا َرصَْجُذ َٓ  إٔب [.ُ:ا٤بمتظنػة] ىجس..َمصَْطةِِت  َواثْذَِؾةءَ  َظِِيِل  ِِف  ِج
   .ا٤بوضوع ىذا ُب ا٤بستفيضة اآليات من ذل  غّب

ػػػ ا٤ببػػػْب القػػػرآفي  ثٙبػػػدَّ  لقػػػدك   اهلل أكليػػػاء هديػػػد مػػػن ةكا٤بلَّػػػ ينالػػػدّْ  أعػػػداء بػػػو يقػػػـو اعمَّ
 اهلل يقػػوؿ ،منهػػا كنفػػيهم أكطػػاهنم عػػن بػػاإلخراج : َزَفززُصوا حمس ََ ِيزز َوكَززةَل اذلٍّ

 ِٓ وََْح إحَِلْ
َ
َِة ـَأ ْو تَلَُػُٔدنٍّ ِِف ِميٍّذِ

َ
َِة أ رِْط

َ
َْ أ ٌِ  ًْ ٍُِّس ًْ جَلُْزصَِج ِٓ ٍَِ  لِصُُظيِ ِ ةل ٍَّ اىظٍّ يَِس ْٓ ًْ جَلُ ُٓ ًْ َربَّ

َلززةِِم وََرززةَف وَِخيززِس  = ٌَ َْ َرززةَف  زز ٍَ ِ ًْ َذلِززَم ل َْ َبْػززِسِْ ٌِزز ْرَض 
َ
ًُ اأْل ٍُِّس َِ ىجس <َوىَجُْعززِه

 .[ُْ-ُّ:]إبراىيم
 كَززةَل :  اهلل يقػػوؿ بػػذل ، دكهىػػدَّ  نالػػذي  شػػعيب قػػـو ىػػؤالء كمػػن 
 
ُ
أل ٍَ ْ وا ََ اذلي ال َْ  اْظَذْهََبُ ٌِِّ كَ  ٌِ ٍَِّم  ْٔ ٔا ََ اذليزوَ  ُشَػيُْت  يَة جَلُْزصَِج ُِز ٌَ َػزَم  آ ٌَ  َْ َِزة ٌِز ِ وْ  كَْصيَت

َ
 أ

َِة ِِف  تَلَُػُٔدنٍّ  ْٔ  كَةَل  ِميٍّذِ َ َول
َ
ة أ ٍِّ  اهلل نػيبّْ  قػوـه  أراده مػا ىذا من كقريبه  ،[ٖٖ:األعػراؼ] َارِِْ َ  ُن

ًْ دَجَْذِّ يَة لُُٔ  تَلَُهٔجَ  :بػو  لػوط َ َْ ل ِ ٔا ىَه
ُ ْزصَِجَ  كَةل ٍُ ْ ََ ال ٌِ  ٍَّ167  ًْ يُِس ٍَ كَةَل إِّّنِ ىَِػ

ََ اىَْلةىَِ   يُزَٔن  168ٌِ ٍَ زة َحْػ ٍٍّ ِل ِم ْْ
َ
ػع ،[ُٗٔ-ُٕٔ:الشػعراء]  169َرّبِ ََنِِِّن َوأ  الػببلء ىػذا كٝبًي

ػػ يبّْ للنَّػػ ػػ) ُب ّٔػػذا ىيػػدّْد حيػػ ي  طرفيػػو مػػن  د٧بمَّ  ،قػػريش كألسػػنة يػػد علػػى (ةمكَّ
  .ا٤بنافقْب ألسنة على (ا٤بدينة) كُب

ػػػػة( فتنػػػة اإليػػػػذاء كالتَّعػػػذيب كمػػػػا  ككػػػذل  أصػػػظابو  كانػػػػت فتنػػػتهم ُب )مكَّ
ػا ىػاجركا إٔب )ا٤بدينػة( أصػبظت فتنػتهم  يلقونو من ا٤بشركْب من ألػواف ا٥بػزء كالسُّػخرية، فلمَّ
ُب تػػرؾ دكرىػػم كأمتعػػتهم كأموا٥بم..كلقػػد كػػانوا أكفيػػاء ك٨بلصػػْب لػػدينهم أمػػاـ الفتنػػة األكٔب 

 أماـ الفتنة الثَّانية.ك 
كإف مػػن أغلػػى حقػػػائق اإلنسػػانية ا٢بريػػػة، كقػػد آثػػر الكثػػػّب مػػن الػػػدعاة تػػرؾ أكطػػػاهنم 

كأف  ،حيػػ  ضػػيّْق علػػػيهم، كمنعػػوا مػػن قػػػوؿ ا٢بػػق، كٓب يرتضػػوا ألنفسػػػهم أف ٱبونػػوا ديػػػنهم
يكونوا أبواقنا لسلطافو ظػآب جػائر، ينػافقوف كيػداىنوف مػن أجػل عػرض زائػل، فػآثركا ا٥بجػرة 

تػػػرؾ األىػػػل كالػػػوطن كا٤بػػػاؿ؛ فػػػإف ا٢بريػػػة أغلػػػى، كإف الصَّػػػدع بػػػا٢بق أكٔب، يتخػػػّب الػػػدعاة ك 
ػا كأخبلقنػا كديننػا كصػبلحنا  األرض الطيبة ليضعوا بػذكر دعػوهم، تلػ  الغػراس الػٍب تثمػر قيمن

 كبصّبة كفهمنا..   
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 من ركحو بإخراج، كطنو من العبد إخراج كتعأب  شبَّو ا٢بقُّ  كقد
ٔهُ حمس: فقاؿ، جسده ة َذَػيُ ٌَ  ًْ َْ دِيَةرُِك ٌِ ٔا  وِ اْرصُُج

َ
ًْ أ جُْفَعُس

َ
ٔا خ ِن اْرُذيُ

َ
ًْ أ ِٓ يْ
َِة َغيَ ٍُّة َنَذِْ

َ
ْٔ خ َ َول

 ًْ ُٓ  ا١بسد، من الركح إخراج: أمرين بأصعب  اهلل فأتى ،[ٔٔ]النساء: ىجسإاِلٍّ كَيِيٌو ٌِِْ
 .الوطن من ا١بسد كإخراج

 (ُ)، فهو ذاكو تػيٍربػىتىوي ، فهو ٗبثابة زرعو فػىقىدى كإخراج اإلنساف من كطنو ليس باألمر ا٥بْبّْ 
 .يػىٍنضيري ال يثمر كال 

 ، اهلل رسوؿ على القرآف نزكؿ بداية قصة كقد جاء ُب )الصظيح( ُب
إذ ٱبرج   ؛ايتِب أكوف حيِّ يا ل:  للنيب كرقة كقوؿ نوفل، بن كرقة إٔب كذىابو

 .(ِ)..: نعم، قاؿ؟ ((أو مخرجي هم)): قوم ، فقاؿ رسوؿ اهلل 
كرقة ُب إخراجو من بلده، كٓب يراجعو ُب  فتأمل كيف راجع رسوؿ اهلل 

 إخباره بعداء قومو كأذيتهم لو ُب جسده؟ 
فإنو  ؛شدة مفارقة الوطن على النفس :يؤخذ منو" : قاؿ السهيلي
 فلما  ،فلم يظهر منو انزعاج لذل  ،٠بع قوؿ كرقة أهنم يؤذكنو كيكذبونو
أو مخرجي )) :٢بب الوطن كإلفو فقاؿ ؛اج ٙبركت نفسو لذل اإلخر  :ذكر لو

 .(ّ)؟ (("هم
إذا قدـ من سفر،  كاف رسوؿ اهلل : أنو قاؿ كعن أنس 

فأبصر درجات ا٤بدينة، أكضع ناقتو، كإف كانت دابة حركها، قاؿ أبو عبد اهلل: زاد 
 ،١بهة ا٤بدينةحثها على اإلسراع أم:  ،(ْ)ا٢بارث بن عمّب، عن ٞبيد: حركها من حبها

 :كعلى مشركعية ،لكثرة حبو ٥با. كُب ا٢بدي  داللة على فضل ا٤بدينة ؛كالدخوؿ إليها

                                                

 قاؿ: )ذكل( البقل يذكم بالكسر )ذيًكيِّا( مضمـو مشدد فهو )ذاك( أم: ذبل.( يُ)
 [.َُٔ[، مسلم ]ّ( صظيح البخارم ]ِ)
 (. ّٗٓ/ُِ( فتح البارم، البن حجر )ّ)
 [.َُِٖ(  صظيح البخارم ]ْ)
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ىو الذم ارتضاه اإلنساف  على أف الوطن ا٢بقيقي كيدؿ .(ُ)حب الوطن كا٢بنْب إليو
 .(ِ)كلد بو أك ٓب يولدكتنفس فيو ا٢برية،  ،ا يقيم فيو كمسكنن ٧ببلِّ 

ىو ا٤بكاف الذم ال أ٘برعي فيو الظلم كالقهر ليل  فموطِب حي  كرامٍب..موطِب
هنار، ىو الذم أشعري فيو باألمن كا٢برية ُب التدين كإبداء الرأم، ىو الذم أساىم ُب 

 هنوضو، ىو الذم أشعر فيو بأين إنساف. 
كال ٲبنع ذل  من ا٢بنْب للموطن األصلي الذم كلد فيو، كأف يتمُب لو ا٣بّب، كأف  

الظلم كالفقر كاالستبداد، كأف يرقى إٔب مصاؼّْ الدكؿ ا٤بتقدمة..إٔب يتظرر من ا١بهل ك 
   غّب ذل .

كمواجهػة  ،إعداد العػدَّة إلعػبلء ديػن اهلل  القرنْب ذميستفادي من قصَّة الرابعة: 
 معػػرض ُب الكػرمي القػرآف ذكرىػا الػٍب ناعةالصّْػ كسػائلا٤بفسػدين، حيػ  إفَّ بنػاء السَّػدّْ مػن 

ػػد حػػاؿ، ككيػػف ا٤بفسػػدين عبػػ ً  مػػن كاالمتنػػاع اةجػػكالنَّ  مكػػْبالتَّ   ا٤بفسػػدين بػػْب ذلػػ  السَّ
ػػ دكف كانػػت الػػٍب األقػػواـ كبػػْب العػػابثْب  دـالػػرَّ  ذلػػ  ببنػػاء -ؿا١ببػػا سلسػػلة كىػػي- دينالسَّ
 ًبً بػاللَّ  تبػُب الػٍب اإلنسػاف بػِب سػدكد مػن كغػّبه يكػن ٓب القػرنْب ذك بنػاه سػدّّ  كىو ،العظيم
 كأتقػن ،ناعةالصّْػ معػادف كأقػول ،البنػاء طرائػق بػأرقى امبنيِّػ اسػدِّ  افكػ كإ٭بػا ،ك٫بػوه كا٢بجارة
 األقػػػػواـ أكلئػػػػ  علػػػػى القػػػػرنْب ذك أتػػػػى لقػػػػد: ٦بمػػػػبل ىػػػػذا بيػػػػاف كإليػػػػ  ،صػػػػميمالتَّ  كسػػػػائل
 فشػػكوا ظضػر،التَّ  أحػواؿ مػن اشػيئن  يعلمػوف كال ،قػوال يفقهػوف يكػادكف ال نالػذي فػْبا٤بتخلّْ 

                                                

 (، ٙبفةُّٓ/ّ(، عمدة القارم شرح صظيح البخارم، للعيِب )ُِٔ/ّ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ُ)
 (.ِّٖ/ٗاألحوذم )

: "ا٤بنزؿ تقيم فيو، كىو موطن اإلنساف، ك٧بلو..يقاؿ: أكطن فبلف أرض كذا ككذا،  ( قاؿ ابن منظورِ)
(، العْب، للخليل ُْٓ/ُّأم: اٚبذىا ٧ببلِّ كمسكننا يقيم فيها". لساف العرب، مادة: )كطن( )

الوطن   (. كعرؼ ا١برجاينُِ/ُْ(، هذيب اللغة، ٧بمد بن أٞبد األزىرم )ْْٓ/ٕالفراىيدم )
(، التوقيف على ِّٓبقولو: "الوطن األصلي: ىو مولد الرجل كالبلد الذم ىو فيو". التعريفات )ص:

(. كقيل: "الوطن با٤بعُب العاـ: منزؿ االقامة، كالوطن األصلي ىو ّّٖمهمات التعاريف، للمناكم )ص:
عُب ا٣باص ىو البيئة الركحية الٍب تتجو اليها عواطف ا٤بكاف الذم كلد بو اإلنساف، أك نشأ فيو. كالوطن با٤ب

 (.َٖٓ/ِاالنساف القومية". ا٤بعجم الفلسفي، للدكتور ٝبيل صليبا )
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 كطلػػػبهم ذلػػ ، علػػى اأجػػػرن  كيعطونػػو سػػد   إقامػػػة منػػو كطلبػػوا ،كمػػػأجوج يػػأجوج إفسػػاد إليػػو
 ا١ببػاؿ شػواىقً  من حواجز كمأجوج يأجوج كبْب بينهم كاف وألنَّ  ؛اكجيهن  كاف سد   إلقامة
 يػأجوج منفػذ ىػي فجػوة بينهمػا ،ا١ببػاؿ مػن سلسػلتْب شػكل علػى بينهمػا ٛبتدُّ  الٍبك  مّْ الصُّ 

 ذك اسػػتعدَّ  ذلػ  كعنػد ،قػوال قهػوفيف يكػادكف ال نالػذي القػـو علػى ىجمػاهم ُب كمػأجوج
ػػ ببنػػاء القػػرنْب  بػػْب الػػٍب الفجػػوة تلػػ  إٔب كعمػػد ،طلبػػوه ٩بػػا أعظػػم :أم ،اردمنػػ اهك٠بَّػػ ،دّْ السَّ
 طىعػػػوي قً  :أم ،ا٢بديػػػد ربىػػػزي بً  الفجػػػوة فمػػػؤل -ا٤بتقػػػاببلف العظيمػػػاف ا١بػػػببلف كٮبػػػا- دفْبالصَّػػػ
 فجعلهػم ا٢بديػد مػن الفجػوة ُب مػا بػْبك  ا١ببلػْب رؤكس بػْب سػاكل حػٌبَّ  اللَّػًب  مثل رةا٤بقدَّ 
 ٞبػراء فأصػبظت ،انػارن  ا٢بديػد ًقطىػع مػن جعلػت حػٌبَّ  اربالنَّػ ا٢بديػد فنفخػت أمػر ٍبَّ  ،سواء
 البنػاء فاستظكم ،الًقٍطر كىو ،ا٤بذاب ظاسي النُّ  ا٢باؿ تل  ُب كىي عليها بَّ فصي  ،جةمتوىّْ 
ػػ زززة حمس : قػػػاؿ كا٤ببلسػػػة بلبةالصَّػػ ُب غايػػػة كأصػػػبح ،ةقػػػوَّ  كػػلَّ  كقػػػوم ،اسػػػتظكاـ اأٲبَّ ٍَ َذ

ٔا سَلُ َجْلجً  ة اْظَذَػةُغ ٌَ ُصوهُ َو َٓ ْن َحْظ
َ
ٔا أ   [.ٕٗالكهف:] ىجسةاْظَػةُغ
 لديػو كالعمراف ناعةالصّْ  علم ارتقاء كعلى ،القرنْب ذم سدّْ  صناعة ةقوَّ  على أدؿَّ  كال

 كحػٌبَّ  اقائمنػ زاؿ ال دُّ كالسَّػ ،ىوركالػدُّ  العصػور تعاقػب رغم هتغّبُّ  كعدـ دّْ السَّ  ذل  بقاء من
قػػػاؿ:  ،كمػػػأجوج يػػػأجوج كخػػػركج ،القيامػػػة يػػػـو بقػػػرب  اهلل يػػػأذف كحػػػٌبَّ ، ىػػػذا يومنػػػا

َء َوََكَن وَْغُس َرّبِ َخلًّ حمس
ُّ َداٍّ إَِذا َجةَء وَْغُس َرّبِ َجَػيَ

َْ َرّبِ ـَ ٌِ َشا رَْْحٌَح  َْ ةَل 
. [ٖٗالكهػف:] ىجسةكَ

ػػػػ كػػػػافقػػػػد  ك   اسللنَّػػػػ  اهلل مػػػػن رٞبػػػػةن  الفائقػػػػةً  ناعةالصّْػػػػ منتجػػػػات مػػػػن ىػػػػو الػػػػذم دُّ السَّ
 .كمأجوج يأجوج من ا٤بفسدين عب  من عزلةو  ُب آمنْب العيش من نواليتمكَّ 

 
 
 
 ورود هز  الص يغة: - ٔ
 [.ِٖمرمي:ُب موضع كاحد: ]كقد كردت  
 

  

ةُرونَ حمس السابع عشر:  َْ ْرَخ 
ُ
 [:ِٖمرمي:] ىجسيَة أ
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 العرا والتَّحلي :    - ٕ

ةُرونَ حمس: قولو  َْ ْرَخ 
ُ
 كلػيس. (ُ)وبيخالتَّػ كيػدكتأ عيػّبالتَّ  لتجديػد استئناؼ ىجسيَة أ

٤بػػا قػػدمتي : قػػاؿ ،بػػن شػػعبة ة٤بغػػّب عػػن ا: ف عمػػراف بػػن موسػػى أخػػا ركفأّػػ ا٤بػػراد
ززةُرونَ حمس: كفرؤ كػػم تقػإنَّ :  فقػالواينلو سػػأ (ِ)اف٪بػر  َْ ْرززَخ 

ُ
عيسػػى بكػػذا  ٍبػلكموسػػى قػى  ىجسيَززة أ

ػػا قػػدم، اكػػذك  إنَّهََّّم كَََّّّانوا : ))عػػن ذلػػ  فقػػاؿ سػػػألتو  ى رسػػوؿ اهللتي علػػفلمَّ
ألسََََّّّّتم )) :افأىػػػػل ٪بػػػػر  :أم ،((وافقََََّّّّال)) ،(ّ)((ب نبيََََّّّّائهم والصَََََّّّّّالحين قََََّّّّبلهم ُيَسََََّّّّم ونَ 

ةُرونَ حمس(: سورة مرمي)ُب القرآف ُب  :أم ،(؟(ونؤ تقر  َْ ْرَخ 
ُ
ثُزٔك حمس :كبعػده، ىجسيَة أ

َ
ة َاَن خ ٌَ

زم ثَؾِيًّز ٌَّ
ُ
ة َاَُْخ أ ٌَ ٍْٔء َو  َظ

َ
ْمَصأ
َ
 بو طيّْػ بيػتو  مػن أنػت العبػادة ُب ىػاركف شػبيهة يػا :أم، ىجسةأ

 .(ْ)؟ من  ىذا صدر فكيف كالزىادة، كالعبادة بلحبالصَّ  معركؼو  ،طاىرو 
ةُرونَ حمسكقيل:  َْ ْرَخ 
ُ
يقاؿ  ككانت من نسلو، كما ،أخي موسى  :أىم ،ىجسأ

ًيم) :للتًَّميًميّْ    (.ا ميضىرى يا أخ) :، كاٍلميضىرًمّْ (يا أخا ٛبى
 ُب بػػػػو تقػػػػاس فكانػػػت ،(ىػػػػاركف) ا٠بػػػػو فػػػيهم كػػػػاف صػػػػاّب رجػػػلو  إٔب نسػػػػبت: كقيػػػل
 .  (ٓ)كالزىادة العبادة،

 طػػوؿ مػػن :أم ،((َمََّّا َكََّّانَ  َوِعيَسََّّى َوقََّّْد َكََّّاَن بَََّّّْيَن ُموَسََّّى)) :كقولػػو 
كقولػػو  ، موسػػى أخػػي ٥بػػاركف اأختنػػ  مػػرمي تكػػوف أف ٲبكػػن ال مػػا مػػافالزَّ 

                                                

 (. ِّٔ/ٓ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ُ)
(: "ىو موضع معركؼ بْب )ا٢بجاز( ك)الشاـ( َِ/ٓ))إٔب ٪براف(( قاؿ ُب )النّْهاية( ): ( قولو ِ)

٠بي بنجراف  ،فتح سنة )عشر( ،(: ")٪براف(: موضع )باليمن(ُٕٔ/ُؿ ُب )القاموس( )ك)اليمن(". كقا
 كموضع بْب )الكوفة( ك)كاسط(". ،كموضع ٕبوراف قرب )دمشق( ،كموضع )بالبظرين( ،بن زيداف بن سبأ

 [. ُِّٓ( أخرجو مسلم ]ّ)
(، البغوم ٖ/ّلصنعاين )(، تفسّب أُٖ/ُٖ(، تفسّب الطربم )َُِ-ََِ/ٓ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ْ)

، ابن عادؿ (ِّٕ/ْ(، معاين القرآف، للنَّظاس )ِٖٖ/ّ(، السَّمعاين )ِْْ/ْ(، ا٣بازف )ُِّ/ّ)
(ُّ/ّٓ،) 

 .(ِِٕ/ّ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ٓ)
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: (( ََلُهمْ  ِإنََُّّهََّّْم َكَََّّّانُوا ُيَسََّّم وَن بِ َنِْبيَََّّّائِِهْم َوالصََََّّّّاِلِحين  ىػػػاركف أفَّ  يعػػػِب ،((قَََّّّبَّْ
ةُرونَ حمس : قولو ُب ا٤بذكور َْ ْرَخ 

ُ
 ، موسػى أخػا يبالنَّػ ىػاركف ىػو ليس ىجسيَة أ

ػػػ ؛ّٔػػػاركف ىمسػػػمَّ  آخػػػر رجػػػل ىػػػذا ّٔػػػاركف ا٤بػػػراد بػػػل  بأ٠بػػػاء أكالدىػػػم وفيسػػػمُّ  كػػػانوا مألهنَّ
  .  (ُ)قبلهم ا٢بْبكالصَّ  األنبياء

 معلػن اقن فاسػ مػنهم رجػبلن  ذلػ  كػاف بػل :آخػركف كقػاؿ" : جريػر بػني ا قاؿ    
 رسػػوؿ عػػن ا٣بػػرب بػػو جػػاء مػػا ذلػػ  ُب القػػوؿ مػػن وابكالصَّػػ :قػػاؿ ٍبَّ  .إليػػو فنسػػبوىا الفسػػق
 مػػػػػن رجػػػػػل إٔب نسػػػػػبت كإهنػػػػػا( ىػػػػػذا ّبة بػػػػػن شػػػػػعبةغػػػػػا٤ب حػػػػػدي  يعػػػػػِب) : اهلل
 .(ِ)"قومها
ىػػو الصَّػػواب؛ ألنَّػػو يسػػتندي  (ّ)كمػػاؿ إليػػو ُب )التَّظفػػة( ، كمػػا رجظػػو الطػػربم 

ليل الصَّظي  ح. إٔب الدَّ
 
 :إجمال ما يستفاد - ٖ

عليها فيما اهموىا بو، أرادكا بنفي السوء "يبلحَ أفَّ ا٤بنكرين  الفائدة األكٔب:
تنبيهنا على أف من كاف أبواه صا٢بْب ليس من  ؛ا٤ببالغة ُب توبيخها :كالبغاء عن أبويها

ف يسل  سنن شأنو: التجرد عن طورٮبا، كالَبدم بغّب ردائهما، كما كاف ينبغي لو إالَّ أ
أعما٥بما الصا٢بة، كما أن  ٘بد أكثر الناشئْب ُب جظور السفلة، أك من أطلقت حبا٥بم 
على غوارّٔم زمن ا٢بداثة ُب أفظع حاؿ من فساد األذكاؽ، كعدـ ا٣بضوع لسلطة 
األحكاـ الدينية، كاال٬بداع بالظواىر ا٤بزخرفة عن الغوص على ا٢بقائق الٍب ال يلقاىا إالَّ 

كٰبسن  ،يم من ا٢بكمة. كقد تعجب العامة لرجل يربع ُب فنوف كثّبةذك حَ عظ
فيفرغها ُب قالب التظقيق، حٌب إذا فاكضتو ُب أم علم  ،التصرؼ ُب مباحثها ا٤بشكلة

                                                

مذم )ُ)  (. ْٕٕ/ٖ( انظر: ٙبفة األحوذم بشرح جامع الَبّْ
 .(ُٕٖ/ُٖ( تفسّب الطَّربم )ِ)
 (. ْٖٕ/ ٖ)( انظر: ٙبفة األحوذم ّ)



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

249 
 

منها خيل ل  أنو الواضع ألصولو، كال تلب  زمننا ٘بس نبض أخبلقو إالَّ كجدت فيها 
 عوجنا كأمتنا. 

للنكتة الٍب لوحنا إليها، كىي  ؛ل ذل  شيئنا عجابناأما الفيلسوؼ الناقد فبل ير 
كالطبع  ،سوء الَببية األكٔب. كالدليل على ما نقولو أف الصيب يولد على الفطرة ا٣بالصة

البسيط، فإذا قوبلت نفسو الساذجة ٖبلق من األخبلؽ انتقشت صورتو ُب لوحها، ٍب ٓب 
يع أطراؼ النفس، كتصّب كيفية تزؿ تل  الصورة ٛبتد شيئنا فشيئنا إٔب أف تأخذ ٔبم

يؤيد ىذا أنا إذا رأينا من الغرباء من ىو  .راسخة فيها، حائلة ٥با عن االنفعاؿ بضدىا
لطيف ا٣بطاب، ٝبيل اللقاء، مستقيم األخبلؽ، ال نرتاب ُب دعول أنو ٩بن أنبتو اهلل 

 "ُب البيوت الفاضلة نباتنا حسننا(ُ) . 
ةحمسكقػو٥بم:  ثُٔكِ  َانَ  ٌَ

َ
ْٔء أامص خ ة َظ ٌَ ِم  َاَُْخ  َو ٌَّ

ُ
 بػو جػاءت مػا لكػوف تقريػر  ىجسةثَؾِيًّز أ

 أفَّ  علػػى دليػػل كفيػػو. أفظػش ا٢بْبالصَّػػ أكالد مػػن الفػػواحش ارتكػاب أفَّ  علػػى تنبيػػو أك افرينػ
 . (ِ)ذل  بضدّْ  جاءت إذا عليها كينكر ،األصوؿ زكت إذا زاكيةن  تكوف اغالبن  الفركع

 فػػإف ،للظػػدّْ  اموجبنػػ اكرمينػػ اقػػذفن  كػػاف بالزّْنػػا حصػػرَّ  إذا وأنَّػػ علػػى العلمػػاء فػػقاتَّ الثانيػػة: 
  .قذؼ ىو : مال  فقاؿ ،حيصرّْ  كٓب ضعرَّ 

ػػػػػػ كقػػػػػػاؿ  بػػػػػػو أردت :يقػػػػػػوؿ حػػػػػػٌبَّ  قػػػػػػذفا يكػػػػػػوف ال : حنيفػػػػػػة كأبػػػػػػو افعيالشَّ
 .(ّ)القذؼ

                                                

(، للعبلمة ٧بمد ا٣بضر حسْب شيخ ا١بامع األزىر كعضو آّمع ٔ( بتصرؼ عن  )السعادة العظمى( )ص:.ُ)
 اللغوم بالقاىرة، كآّمع العلمي العريب بدمشق، ٝبع كٙبقيق: علي الرضا التونسي.

البظر ا٤بديد (، ِٕٓ/ٕالبظر احمليط )(، ٖٖ/ُٔ(، ركح ا٤بعاين )ِّٔ/ٓ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ِ)
 (.ٗ/ْالبيضاكم )(، تفسّب َّّ/ّ)

(، ُُُ/ٓ(. انظر أقواؿ العلماء ُب )أحكاـ القرآف الكرمي(، للجصَّاص )ُّٕ/ُِ( تفسّب القرطيب )ّ)
(، ا٤بغِب ّّْ/َُ(، اإلنصاؼ، للمرداكم )ُِٔ/ٔ(، )ُُْ/ٔ(، الفركع، البن مفلح )ُِٗ/ِ)
(، حاشية ُّٕ/ٓشرح فتح القدير، للكماؿ بن ا٥بماـ )(، ِٕٗ/ٕ(،  )ُِّ/ٓ(، األـ )ُٖ-َٖ/ٗ)

(، ا٤بدكنة الكربل ُٖٗ-ُٖٖ/ٔ(، التَّمهيد )ِّْ/ّ(، شرح الزُّرقاين )ِّٕ/ْالدُّسوقي )
 =(، بدايةُُّ/ّ(، ٨بتصر اختبلؼ العلماء )ِّْ/ُ(، القوانْب الفقهية، البن جزم )ِِْ/ُٔ)



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

251 
 

، (ُ)..تيمةح بالقذؼ كالشَّػعلى من صرَّ  إال ال أرل ا٢بدَّ : ُب ركاية  قاؿ أٞبد
 .  (ِ)عريض بالقذؼكاية عن أٞبد ُب التَّ رّْ كاختلفت ال

 ليلكالػدَّ حيػ  قػاؿ: "  ما ذىػب إليػو اإلمػاـ مالػ   كقد نصر القرطيبُّ 
 القػػاذؼ أكقعهػػا الػػٍب ةا٤بعػػرَّ  إلزالػػة ىػػو إ٭بػػا القػػذؼ ُب ا٢بػػدّْ  موضػػوع أفَّ  ىػػو مالػػ  قالػػو ٤بػػا

 علػى ؿكا٤بعػوَّ  .صػريحتَّ كال اقػذفن  يكػوف أف كجػب عريضبػالتَّ  ةا٤بعػرَّ  حصػلت فػإذا با٤بقذكؼ،
ًُ الصٍِّشززيسُ حمس : شػػعيب عػػن ا٨بػػربن   قػػاؿ كقػػد ،الفهػػم ُْززَخ اْتَيِززي

َ
 ىجسإٍُِّززَم أل

ػػػػػػ :أم [،ٕٖىػػػػػػود:] ػػػػػػ فيوالسَّ ػػػػػػ لػػػػػػو ضػػػػػػوافعرَّ  اؿ،الضَّ  أحػػػػػػد ُب ا٤بػػػػػػدح هظػػػػػػاىر  بكػػػػػػبلـو  بّْ بالسَّ
ًُ حمس :(ّ)جهػل أيب ُب  كقػاؿ .أكيبلتالتَّػ َُْخ اىَْػضِيزُض اىَْهزصِي

َ
 [.ْٗالػدخاف:] ىجسُذْق إٍَُِّم خ

ةحمس : مػرمي عن حكاية كقاؿ ثُٔكِ  َانَ  ٌَ
َ
ْٔء امصأ خ ة َظ ٌَ ِم  َاَُْخ  َو ٌَّ

ُ
 فمػدحوا، ىجسةثَؾِيًّ  أ

 قػػػاؿ كلػػػذل  بػػػذل ،  ٤بػػػرمي ضػػػواكعرَّ  الزّْنػػػا، :أم ،البغػػػاء هػػػاأمّْ  عػػػن كنفػػػوا ،أباىػػػا
:  َذةًُزحمس ْٓ ًَ ُب ًْ لََعَ َمزْصيَ ِٓ ِ ل ْٔ ًْ َوكَ زَوبُِسْفصِِْ ًٍ  ،معػركؼ ككفػرىم [،ُٔٓسػاء:الن] ىجسةة َغِظي
 :أم ،ابغيِّػ  ً أمُّ  كانت كما سوءو  امرأ أبوؾ كاف ما :أم ،٥با عريضالتَّ  ىو العظيم كالبهتاف
َٔاِت حمس : كقػاؿ .الولػد ّٔػذا أتيػت كقػد ٖببلفهمػا أنػت ٍَ زز ََ العٍّ ٌِز  ًْ َْ يَزْصزُكُُس زز ٌَ كُزْو 

س ُْ ًْ ىََػَل  ْو إِيٍّةُز
َ
ُ ِإَوٍُّة أ ْرِض كُِو اَّللٍّ

َ
جِ ٍ َواأل ٌُ ْو ِِف َطالٍل 

َ
 قػد فػَاللَّ  فهػذا ،[ِْسػػبأ:] ىجسًى أ

                                                                                                                                 

(، ا٤بنثور ُٔٗ/ّ(، سبل السَّبلـ )ُٕٔ/ُُى )(، احمللَّ ٕٓ/ٕ(، نيل األكطار )َّّ/ِآّتهد )=
 (. ُِٗ/ّ(، )َُّ/ّ(، إعبلـ ا٤بوقعْب )ُّٔ/ُ)

(، شرح منتهى اإلرادات ا٤بسمَّى دقائق أكٕب النُّهى ِِٕ/ َُ(، الشَّرح الكبّب، البن قدامة )َٖ/ٗ( ا٤بغِب )ُ)
(، ِّّٕ/ٕراىويو ) (، مسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل كإسظاؽ بنّٖٓ/ّلشرح ا٤بنتهى، للبهوٌب )

ليل )َِّ/ٔمطالب أكٕب النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى )  (.  ّٕٔ/ِ(، منار السبيل ُب شرح الدَّ
 (، كانظر: ا٤بصادر السَّابقة. ُٖ/ٗ( ا٤بغِب  )ِ)
ُب صدر  ( أبو جهل ىو عمرك بن ىشاـ بن ا٤بغّبة ا٤بخزكمي القرشي، أشدُّ النَّاس عداكة للنَّيب ّ)

سادات قريش كأبطا٥با كدىاها ُب ا١باىلية. أدرؾ اإلسبلـ، ككاف يقاؿ لو: )أبو ا٢بكم(،  اإلسبلـ، كأحد
(، ُٕٓ/ّ(، كانظر: الرَّكض األنف )ٕٖ/ٓىػ[. األعبلـ )ِفدعاه ا٤بسلموف: )أبا جهل( مات سنة ]

(، سبل ّٓ(، جوامع السّّْبة كٟبس رسائل أخرل، البن حـز )ص:ِٔٔ/ّالسّّْبة النَّبويَّة، البن ىشاـ )
 (. ُْْ(، ا٤بنمَّق ُب أخبار قريش )ص:َْٕ –ْٗٔ/ِا٥بدل كالرَّشاد )
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  كرسػػػولو  اهلل كأفَّ  ،ىػػػدل غػػػّب علػػػى ارالكفَّػػػ أفَّ  بػػػو ا٤بػػػراد أفَّ  منػػػو فهػػػم
  .(ُ)"صرٰبو من يفهم ما عريضالتَّ  ىذا من ففهم ،ا٥بدل على

ػ يػات مػن كتػب الفقػو، كشػرح آ اكعلػى أيَّػة حػاؿو فػإفَّ ىػذه ا٤بسػألة مبسػوطة ُب مظاهنّْ
 كأحادي  األحكاـ، كفيها تفصيل..

 
 
 
 ورود هز  الصيغة: - ٔ

ُب  ، كىػػػوفػػي موضػػع كاحػػػدو مصػػرَّحنا بػػذكر أداة النّْػػػداء )يػػا(أمػػا كركد ىػػذه الصػػػيغة ف
 . [. من ىاركف ٤بوسىَُٓ[، كمقدَّرنا ُب ]األعراؼ:ْٗ]طو:

تيب ا٤بصظفي يقتضي تقدمي )سورة األعراؼ( على )سورة طو(، كلكِبّْ   قػدَّمت كالَبَّ
 ما جاء مصرَّحنا بذكر أداة النّْداء فيو على ما جاء مقدَّرنا.

 
 :سبل العدول عن اإلضافة إلى األ  مع أنَّهما ألٍ  وأمٍّ واحدة - ٕ
ـ   ،كاحد ألبو  كٮبا ،(أيب ابن يا): يقل كٓب  بػرحم نفسػو علػى لػو ااسػتعطافن ؛ كاحػدة كأ
   .(ِ)األـ

 األْـّ  ذكػػر ألفَّ  ؛ألبويػػو شػػقيقو وأنَّػػ مػػع األْـّ  بػػذكر ولػػ قترفَّػػكُب )تفسػػّب ابػػن كثػػّب(: "
 .  (ّ)"كالعطف ا٢بنو ُب: أم ،كأبلغ أرؽُّ  اىاىن
 .  (ْ)"الوالد ذكر عند منو أرؽُّ  الوالدة ذكر عند كاإًلنساف"

 
                                                

 (. كانظر شركط القذؼ )التّْسعة( ُب ا٤بوضع نفسو من )تفسّب القرطيب(. ُّٕ/ُِ( تفسّب القرطيب )ُ)
 .(ٓٔ/ْ(، تفسّب الثَّعاليب )ّْٗ/ُ(، معاين القرآف، للفرَّاء )ُُّ/ُّ( انظر: تفسّب الطَّربم )ِ)
 (.ُِّ/ٓتفسّب ابن كثّب ) (ّ)
 (.ّٖ/ٔ(، كانظر: تفسّب أيب السُّعود )ُٕٓ/ِ( زاد ا٤بسّب )ْ)

مٍّ حمس الثامن عشر: 
ُ
ََ أ  [:ْٗطػو:] ىجسيَة ابْ
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 :توجيه القراءا  - ٖ
ََ  يَززةحمس : قولػوك  مٍّ  ابْزز

ُ
 :عاصػػم عػػن كحفػص عمػػرك كأبػو كنػػافع كثػػّب ابػني  قػػرأ  ىجسأ

ََ حمس مٍّ  ابْ
ُ
، ا٤بػيم بكسػر عاصػم عػن بكػر كأبػو، كالكسػائيُّ ، كٞبػزةي ، عػامر ابػني  كقػرأ. انصػبن  ىجسأ
  .(ُ)[ْٗ:طو] ُب ككذل 

، كسػػػر كمػػػن، االسػػػم ىػػػذا اسػػػتعماؿ فلكثػػػرة ؛ا٤بػػػيم فػػػتح مػػػن" : جػػػاجالزَّ  قػػػاؿ
 بإثبػات (أمػي ابػن يػا):  يقػوؿ مػن العػرب كمن، اكاحدن  اا٠بن  جعلو أف بعد نفسو إٔب أضافو
 .  (ِ)"الياء

 :كأبػو بكػرو عػن عاصػم كالكسػائيُّ  ٞبػزةابػني عػامر ك  قػرأ" : كقاؿ اإلمػاـ الػرَّازم
مٍّ حمس

ُ
ََ أ . كُب )طو( مثلو على تقػدير: )أمػي(، فظػذفت )يػاء اإلضػافة(؛ -ا٤بيم بكسر- ىجسابْ
 يَزةحمس :كقولػو،  اإلضػافة علػى ليػدؿَّ  ؛ا٤بػيم على الكسر كبقي ،ا٢بذؼ على داءالنّْ  مبُب ألفَّ 
 اا٠بنػ جعػبل أهنمػا: أحدٮبا: قوالف كفيو، ورتْبالسُّ  ُب ا٤بيم بفتح كالباقوف [،َُالزمر:] ىجسِغَجةدِ
 (حضػػرموت) :٫بػو ،كاحػػد اسػم زلةػٗبنػػ فصػار ا٢بػػرفْب ىػذين صػػطظابا لكثػرة كبػػُب اكاحػدن 
 يػا: )كأصػلو، (اإلضػافة يػاء) مػن ا٤ببدلة األلف حذؼ على وأنَّ : كثانيهما. (عشر ٟبسة)ك
 .  (ّ)("أما ابن

مٍّ حمس: ا١بػػػواب ُب قولػػػو" )التَّظريػػػر كالتَّنػػػوير(: كُب
ُ
ََ أ  قيػػػقالَبَّ  لقصػػػد نػػػداء ىجسيَزززة ابْززز

ػ حػْب  موسى بأفَّ  مؤذف كىو. كاالستشفاع  كيشػعر، ىػاركف ٢بيػة ًبشىػعرً  أخػذ وكٖبَّ
ِريزِّ حمس : بقولػو (األعػراؼ) ُب بػو حصػرَّ  كقػد، ليلطمو إليو ٯبذبو وبأنَّ 

َ
ِس أ
ْ
َرزَش ثِزَصأ

َ
َوأ

 ِ هُ إ  .ىجسحَلِّْ ََيُصَّ
مٍّ حمس: ا١بمهور كقرأ

ُ
ََ أ  كأبػو، كالكسػائيُّ ، كٞبػزة، عػامر ابػن كقػرأ. -ا٤بيم بفتح- ىجسيَة ابْ

 (ما٤بػػػتكلّْ  يػػاء) فظػػػذفت، (يأمّْػػ ابػػػن يػػا): كأصػػػلو .ا٤بػػيم بكسػػػر كخلػػف، عاصػػػم عػػن بكػػر
                                                

(، إٙباؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربعة َّٕ/ِ(، النَّشر ُب القراءات العشر )ُٔٓ/ِ( انظر: زاد ا٤بسّب )ُ)
 .(ّٖٖعشر )ص:

 (. ِْٔ/ّ)(، زاد ا٤بسّب ّّٕ/ّ( معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )ِ)
 (.ْْٖكانظر: معاين القرآف، لؤلخفش )ص: ،(ِّٕ/ُٓ( تفسّب الرَّازم )ّ)
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ػػػػػ  (ما٤بػػػػػتكلّْ  يػػػػػاء) حػػػػػذؼ ُب كجهػػػػػاف كالقراءتػػػػػاف. داءبالنّْػػػػػ ٨بصػػػػػوص حػػػػػذؼ كىػػػػػو، اٚبفيفن
 أخػذه ألفَّ  ؛ظيػةاللّْ  علػى أسالػرَّ  كعطػف .داءالنّْ  ُب( عىمٌ ) :كلفَ (أـٌ ) :لفَ إليها ا٤بضاؼ
  أشدُّ  ٢بيتو من

ن
 ابػن) إٔب( أخػي يػا) عػن كعدؿ. األخ: (األـ ابني )ك .اإلذالؿ ُب كأنكى اأ٤ب

 ،كاحػػػد بطػػػنو  مػػػن الػػػوالدة آصػػػرة كىػػػي، ةاألخػػػوَّ  أكاصػػػر بػػػأقول تػػػذكّب األْـّ  ذكػػػر ألفَّ  ؛(أـ
 .(ُ)"كاحد افو لب من ضاعكالرَّ 

 
 :إجمال ما يستفاد - ٗ

انتصػػػػػػارنا ألنفسػػػػػػهم، كإ٭بػػػػػػا  ؛ال يغضػػػػػػبوف فَّ األنبيػػػػػػاء أ الفائََََََّّّّّّدة األولََََََّّّّّّى:
   .أف تنته  حرمةه من حرماًت اهلل  ،يغضبوف هلل 
 كعلى أ٩بهم. ،على الدَّعوة إٔب اهلل  حرصي األنبياء  الثانية:
 منػا ُب جوابػو، فقػد حػاكؿأنػو كػاف حكي يستفاد مػن موقػف ىػاركف  الثالثة:

. ٍب بػػػْب لػػػو نفسػػػو ُب حمالػػػرَّ  عاطفػػػة باستجاشػػػة موسػػػى  غضػػػب مػػػن ئيهػػػدّْ  أف
ِ حمسموقفو فقاؿ:  ِِل إ ْٔ ًْ دَْصكُزْت كَز َ انِيَو َول ْن َتُلَٔل ـَصٍّكَْخ َبْ َ ثَِِن إِْسَ

َ
  ،[ْٗ]طػو: ىجسّّنِ َرِشيُخ أ

ألف  ؛فرقػت ٝبػاعتهمإنػ   :خشيت إف خرجت عػنهم كتػركتهم أف يتفرقػوا فتقػوؿ ٕب :أم
ىاركف لو خرج لتبعو ٝباعة ٩بن ٓب يعبد العجل كٚبلف مع السامرم عنػد العجػل آخػركف، 

ٓب تعمػل بوصػيٍب لػ  فػيهم كٙبفظهػا، كمػراده  :تقػوؿف كرٗبا أفضى ذلػ  إٔب القتػاؿ بيػنهم.
ْصزيِحْ حمسلػو قولػو ىػو:   بوصية موسى

َ
ِِْٔم َوأ  قػاؿ أبػو [ُِْ]األعػراؼ: ىجساْريُْفِِن ِِف كَ

ألنػ  أمػرتِب أف أكػوف معهػم. كقػاؿ ابػن  ؛معناه كٓب تنتظر عهدم كقدكمي : عبيدة
ىػػا ىنػػا   فاعتػػذر ىػػاركف إٔب موسػػى ٓب تنتظػػر قػػوٕب مػػا أنػػا صػػانع. : جػػريج

إِنٍّ اىَْلززززَْٔم حمس عنػػػػو حيػػػػ  قػػػػاؿ:  ٗبػػػػا حكػػػػاه اهلل (األعػػػػراؼ)ّٔػػػذا، كاعتػػػػذر إليػػػػو ُب 
 .[َُٓ]األعراؼ: ىجساْظَذْظَػُفِٔن َوََكُدوا َحْلُذئَُُِِن 

   .فَّ ا٣بطاب ّٔذه الصّْيغة ىو من )خطاب التَّظبب التَّظنن كاالستعطاؼ(أ الرابعة:

                                                

 .  (ِِٗ/ُٔ)( التَّظرير كالتَّنوير ُ)
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 مواضع ورود هز  الص يغة:  - ٔ
 [،ْٔ:[، ]األنبياءُْ:ستَّة: ]األنبياء أما مواضع كركد ىذه الصّْيغة فهي 
 [.ُّالقلم:[، ]َِافات:الصَّ [، ]ِٓيػس:[، ]ٕٗ:]األنبياء
 
 :معنى )الوي ( - ٕ
 فلػػذل ؛ لفظػو مػػن فعػل لػو يسػػمع كٓب ،(ُ)ا٥بػبلؾ أك الشػرّْ  علػػى داؿّّ  لفػَ(: الويػل")
 صيػرّْؼ لػو وألنَّػ ؛فعلػو اسػتعماؿ مػن العػرب امتنع مصدر كقيل: ىو ،مصدر اسم ىو: قيل

: (الويلػة)ك .ثقػيبلن  فيكػوف :أم ،إعػبلالف فيو ٯبتمع بأف ، كذل كعينو فائو اعتبلؿ لوجب
َِةحمس : قاؿ (،الويل)  مؤنَّ  كىي. ةبليَّ ال  .(ِ)"[ْٗالكهف:] ىجسَويَُلٔلَُٔن يَة َويْيََذ

 داءالنّْػػػػ ٕبػػػػرؼ كيسػػػػتعمل، (ّ)اآليػػػػة ُب كمػػػػا نػػػػداء حػػػػرؼ بػػػػدكف (الويػػػػل) كيسػػػػتعمل
ٍِ َ حمس : كقولو ِ ة َظةل ٍِّ َِة إٍُِّة ُن ٔا يَة َويْيَ ُ  .(حسرتا يا) :يقاؿ كما [،ُْ:]األنبياء ىجسكَةل

 
 :من اإلعرا  موقعه - ٖ
 كأيٍخػرب ،ّٔػا ا٤ببتػدأ األ٠بػاء إعػرابى  أيٍعػًرب يضف ٓب إذا وفإنَّ  اإلعراب من موقعو افأمَّ "
َػّفِفِ َ حمس : كقولو ،اآلية ىذه ُب كما ،ا١برّْ  ببلـ عنو ٍُ  [.ُا٤بطففْب:] ىجسَويٌْو لِيْ

                                                

(، كانظر: ركح ِّٔ/ُٓ(، هذيب اللغة، مادَّة: )كيل( )ّٕٕ/ُُ( انظر: لساف العرب، مادَّة: )كيل( )ُ)
 (.ٖٔ/َّا٤بعاين  )

 (. ٕٔٓ/ُنوير( )( بتصرُّؼ عن )التَّظرير كالتَّ ِ)
ًِةحمس :( يعِب قوؿ اهلل ّ) ٍَ وا ثِِّ َث ِ ىَِحْشََتُ َْ ِغِِْس اَّللٍّ َشا ٌِ َْ ًٍّ َحُلٔلَُٔن  ًْ ُث يِْسيِٓ

َ
ََ يَْسُذُجَٔن اىِْهَذةَب ثِد ِي يٌْو لزِلٍّ َٔ  ـَ

ة يَْسِعُجٔنَ  ٍٍّ ًْ مِ ُٓ َ ًْ َوَويٌْو ل يِْسيِٓ
َ
ة َنَذَجْخ خ ٍٍّ ًْ مِ ُٓ َ يٌْو ل َٔ  [. ٕٗالبقرة:]  ىجسكَيِياًل ـَ

َِةحمس التاسع عشر:   :ىجسيَة َويْيَ
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 ذلػػػ   سػػػيبويو كجعػػػل (ُ)لزيػػػد كيػػػبلن : فيقػػػاؿ كينصػػػب : ا١بػػػوىرمُّ  قػػػاؿ
ػػػػ  إٔب يضػػػػاؼ وفإنَّػػػػ أضػػػػيف إذا اكأمَّػػػػ، امرفوعنػػػػ يكػػػػوف أف بػػػػو ابتػػػػدئ إذا كأكجػػػػب ،(ِ)اقبيظن
ٔا ََ اذلي َوكَةَل حمس : كقولػو اغالبن  مّبالضَّ  ودُ

ُ
ًَ  أ ًْ  اىْػِيْ َٔاُب  َويْيَُس ِ  زَ َْ  َرْيٌ  اَّللٍّ ز ٍَ ِ ََ آ ل ز  ىجسٌَ

َْ  َويْيَزَم حمس : كقولػو [،َٖالقصػص:] ٌِزز  يضػػاؼ كقػد ،امنصػوبن  فيكػوف [،ُٕ:]األحقػاؼ ىجسآ
 بصػػػػّب أليب  يبّْ النَّػػػػ كقػػػػوؿ ا٤بضػػػػاؼ غػػػػّب إعػػػػراب فيعػػػػرب اىرالظَّػػػػ االسػػػػم إٔب
(ّ)  :   
 .  (ْ)((َحْر  ِمْسَعرَ  أم ه َوْي ُ ))

                                                

 (. ُْٖٔ/ٓ( انظر: الصّْظاح، للجوىرمّْ، مادَّة: )كيل( )ُ)
بِ َ حمس" :كأمَّا قولو " ُب )الكتاب(:  ( كنصُّ عبارة سيبويوِ) َهّشِ ٍُ ْ هٍِش لِي ٌَ ْٔ [،  ُٓ]ا٤برسبلت: ىجسَويٌْو يَ

َػّفِفِ َ حمسك ٍُ ْ كبلـ بذل  قبيح، كاللَّفَ بو قبيح، فًإنَّو ال ينبغي أف تقوؿ: إنَّو دعاء ىهنا؛ ألفَّ ال، ىجسَويٌْو لِي
ا كلّْموا بكبلمهم، كجاء القرآف على لغتهم كعلى ما يعنوف، فكأنَّو   قيل ٥بم: -كاهلل أعلم-كلكنَّ العباد إ٭بَّ

َػّفِفِ َ حمس ٍُ ْ بِ َ حمس، كىجسَويٌْو لِي َهّشِ ٍُ ْ هٍِش لِي ٌَ ْٔ أم: ىؤالء ٩بن كجب ىذا القوؿ ٥بم؛ ألفَّ ىذا الكبلـ  ،ىجسَويٌْو يَ
٭با يقاؿ لصاحب الشر كا٥بلكلة، فقيل: ىؤالء ٩بَّن دخل ُب الشَّر كا٥بلكة، ككجب ٥بم ىذا".  الكتاب، إ

 (.ُّّ/ُلسيبويو )
بن  -با١بيم-بن جارية   -بفتح ا٥بمزة ككسر السّْْب-كا٠بو عتبة بن أسيد  ،( ىو أبو بصّب الصَّظايب ّ)

بن عوؼ  -بكسر الغْب ا٤بعجمة كفتح ا٤بثنَّاة ٙبت-ة أسد بن عبد اهلل ابن أىب سلمة بن عبد اهلل بن غّب 
ككانت  ،بن ثقيف الثَّقفي، حليف بِب زىرة، كىو مشهور بكنيتو. توُبّْ ُب حياة رسوؿ اهلل 

كىي ساحلو ُب ا٤بوضع الذم أقاـ فيو، كجاءه ا٤بستضعفوف من  -بكسر السّْْب-كفاتو بسيف البظر 
كبّبىم، كىو   ٌبَّ بلغوا )ستّْْب( أك )سبعْب(، ككاف أبو بصّب ا٤بؤمنْب من )مكَّة(، فأقاموا ىناؾ ح

أكَّؿ من أقاـ ىناؾ، كقصَّتو مشهورة ُب )صظيح البخارم( ]كما سيأٌب[ كغّبه. كتوُبّْ بعد )صلح 
( من ا٥بجرة، ك)فتح مكَّة( ُب  ا٢بديبية(. كقيل: )فتح مكَّة(، ككاف الصُّلح ُب ذم القعدة، سنة )ست 

هذيب األ٠باء  .اف(، كصلَّى عليو أصظابو، أبو جندؿ كالباقوف، كدفنوه ىناؾ رمضاف سنة )ٜب
 (. ُِِّ/ْ(، معرفة الصَّظابة )ّّْ/ْ(، كانظر: اإلصابة )َُٖ/ِ)

َي ُِّٕالبخارم ]صظيح ( ْ) ُب )الفتح(: "))كىٍيلي ايمّْو(( كىي كلمة ذـ  تقو٥با العرب ُب   [. قاؿ ا٢باف
ْـّ؛ ألفَّ )الويل( ا٥ببلؾ فهو كقو٥بم: )ألمّْو الويل(. قاؿ بديع ا٤بدح كال يقصدكف معُب  ما فيها من الذَّ

كالعرب تطلق: )تربت ٲبينو( ُب األمر إذا أىمَّ. كيقولوف: )كيل أمّْو(، كال يقصدكف الذَّـ. ك)الويل( : الزماف
(، َِّ–ُّٗ/ٕد )(. كانظر: عوف ا٤بعبو َّٓ/ٓيطلق على العذاب كا٢برب كالزَّجر..". فتح البارم )

(( قد كرد )الوىٍيل( فيو: (. كا٢باصل أفَّ قولو َِّ/ٖنيل األكطار )  =))كىٍيلي أمّْو ًمٍسعىرى حىٍربو
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 هللً  اٞبػػدن ): مثػػل اكرفعنػػ انصػػبن  أفعا٥بػػا مػػن بػػدالن  (ُ)اآلتيػػة ا٤بصػػادر إعرابػػو ُب أشػػبو ك٤بػػا
ػػ أكثػػر قػػاؿ (،ٝبيػػل كصػػربه   اسػػم وأنَّػػ زعػػم مػػن كمػػنهم .وفعلػػ أيميػػتى  مصػػدر وإنَّػػ: ةالعربيَّػػ ةأئمَّ
 ،االسػتعماؿ لكثػرة ؛داءالنّْػ حػرؼ ٕبػذؼ داءالنّْػ علػى انصػبن  اإلضػافة حالػة ُب نصبىوى  كجعل
ػػػػ. كبلمهػػػػم ُب معػػػػو داءالنّْػػػػ حػػػػرؼ ظهػػػػور بػػػػدليل ،كيلػػػػو يػػػػا(: كىيلىػػػػو) :فأصػػػػل  جعلػػػػوه اكرٗبَّ

. كمػا سػيأٌب[،  ُٔ(:طو سورة) ُب] كذل  جاجالزَّ  أعربو كقد (.كٍيبله): فقالوا كا٤بندكب
  .(ِ)("فعل) تقدير فعلى نصب إذا وأنَّ  زعم من كمنهم
ِ َنزززِشثًةحمس : قولػػػو ُب (ّ) جػػػاجالزَّ  قػػاؿ  وا لََعَ اَّللٍّ ًْ اَل َتْفزززََتُ  ىجسَويْيَُسززز

: مػن بػةه مركَّ  كلمػةه  (كيػل) فَّ ٯبػوز أك . (كيػبل اهلل ألػزمكم) :قػديرالتَّ  يكػوف أف ٯبػوز [:ُٔطػو:]
ػػػ ،ا٤بكسػػػورة بػػػالبلـ ٦بػػػركرو  كمػػػن ،ا٢بيػػػزف ٗبعػػػُب (كىمٍ )  (كىمٍ ) مػػػع الػػػبلـ اسػػػتعماؿ كثػػػر افلمَّ

 ُب كىػي ،الػبلـ ففتظوا (ْ)(ضىبَّةى  يىاؿى : )قالوا كما البلـ فتح فاختاركا ،اكاحدن  احرفن  كٮباصّبَّ 
                                                                                                                                 

((، أم: موقد حرب، يقاؿ: سعرت النَّار كأسعرها فهي مسعورة = ٗبعُب التػَّعىجُّب كا٤بدح، ك))ًمٍسعىرى حىٍربو
ٌرؾي بو الناري من كمسعرة. ك)ا٤بسعر(: ا٣بشب الذم تسعر بو النَّ  ار أم: توقد. ك)ا٤بًسعر( ك)ا٤بًٍسعار(: ما ٙبي

كٯبيٍمعاف على مىساعر كمىساعّب. كُب )الفتح(: "قاؿ . با٤ببالغة ُب ا٢بىٍرب كالنَّجدة آلًة ا٢بديد. يىًصفيو
(، َّٓ/ٓا٣بطايب: كأنَّو يصفو باإلقداـ ُب ا٢برب كالتَّسعّب لنارىا". انظر: فتح البارم، البن حجر )

(، كمادَّة: ِّٓ/ٓ(، كمادَّة: )كيل( )ِٗٗ/ِ(، النَّهاية، مادَّة: )سعر( )ِْٖ/ُالفائق، للز٨َّبشرم )
(، شرح سنن ابن ماجو، ٤بغلطام ُُٗ(، تفسّب غريب ما ُب الصَّظيظْب، لؤلزدم )ص:ْْٓ/ٓ)ىبل( )

 (. ِّّ-ِّٗ/ٗ(، شرح صظيح البخارم، البن بطاؿ )ٖٕٔ/ُ)
ا( مصدر ناب عن فع( أم: أشبهو ُب )الُ)   لو، أك مفعوؿ مطلق لفعل ٧بذكؼ..وزف كاإلعراب(، فػ: )ٞبدن
 (. ٕٔٓ/ُ( التَّظرير كالتَّنوير )ِ)
 (.  َّٔ/ّ( معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )ّ)
)ضبة بن أد( بطن من طاٖبة، من العدنانيَّة، كىم )بنو ضبة( بن أد بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن  (ْ)

ناف، كىم من ٝبرات العرب الثَّبلث. مناز٥بم كانت مناز٥بم ُب جوار )بِب ٛبيم( إخوهم، بالنَّاحية عد
الشَّمالية التهامية من )٪بد(، ٍبَّ انتقلوا ُب اإلسبلـ إٔب )العراؽ( ٔبهة )النعمانية(. معجم قبائل العرب 

يبق حوؿ ا١بمل عامرمّّ مكتهله  كجاء ُب )موقعة ا١بمل( أنَّو ٓب (.ِٕٔ/ِ(، معجم البلداف )ُٔٔ/ِ)
إال أصيب، يتسرَّعوف إٔب ا٤بوت، فقاؿ القعقاع: يا ٕبّب بن د١بة، صح بقوم  فليعقركا ا١بمل قبل أف 
ُـّ ا٤بؤمنْب، فقاؿ: )ياؿ ضبة(، يا عمرك بن د١بة، ادع يب إلي ، فدعا بو، فقاؿ: أنا آمن  يصابوا كتصاب أ

 =ساؽ البعّب، فرمى بنفسو على شقّْو كجرجر البعّب..كالقصةحٌبَّ أرجع؟ قاؿ: نعم. قاؿ: فاجت َّ 
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 ثكلتػ )ك، (لػ  أب ال): قػو٥بم مثػل اكزجػرن  ابن كتعجُّ  دعاء يستعمل كىو. مكسورة األصل
يٌْو حمس: كمعػُب. ( أمُّػ َٔ ََ يَْسُذُجزَٔن اىِْهَذزةَب  ـَ ِيز  إنشػاءً  ُب مسػتعمله  دعػاءه  [ٕٗالبقػرة:] ىجسلزِلٍّ

 . (ُ)رجكالزَّ  الغضب
َِة يَةحمس" : قولػوك   كيػل يػا تعػاؿ) :ارالكفَّػ يقػوؿ: كا٤بعػُب ،مضػاؼ نػداءي  ىػو ىجسَويْيَ
 قػػالوا مكػػأهنَّ  ٧بػػذكؼ كا٤بنػػادل ،ا٤بصػػدر علػػى منصػػوب ىػػو: كقيػػل ،(كأكانيػػ  زمانػػ  فهػػذا

 الػبلـ: وفالكوفيُّػ كقػاؿ ة.انيػالثَّ  الػبلـ حػذؼ أضػاؼ افلمَّػ ،(لنػا كيػبل ىػؤالء يػا)  :لبعضػهم
 ،-الػبلـ بفػتح- (زيػد كيػلى : )أجػازكا كقػد ،(لنػا كم: )عندىم: كأصلو ،احملذكفة ىي األكٔب
 ذلػ  كُب ،مالضَّػ كأجػازكا ،ا٤بضػمر غّب مع تفتح ال (ا١برّْ  الـ)ك ،(ا١برّْ  الـي ) عندىم كىي
 .(ِ)"احملذكفة ىي انيةالثَّ  أفَّ  ْبّْ ب ظاىره  دليل

: يقػػاؿ ،(ّ)عىػػذاب كلمػػة أىهنػػا ًإالَّ  كىيٍػػحو  مثػل كلمػػة كىيٍػػله ( كيػػل)" كُب )لسػاف العػػرب(:
(. كىٍيلػػة: )فيقػػاؿ ا٥بػػاء عليػػو تػػدخل كقػػد (.كىيٍػػبلهي : )النٍُّدبػػةً  كُب ،(كىٍيلػػي)ك (كىيٍػلىػػ ى )ك (كىيٍػلىػػوي )
ػػػػع ىػػػػو :كقيػػػػل .كالبىًليَّػػػة فضػػػػيظةال كالوىٍيلػػػػةي  الشػػػػرّْ  حيلػػػػوؿي  (الوىيٍػػػل)ك : القائػػػػل قػػػػاؿ ذاكإ ،تػىفىجُّ
 .(ْ)(..."كافىًضيظىتاه: )يعِب فًإ٭با (كاكىيٍػلىتاه)

 
 : إجمال ما يستفاد - ٗ

 إفَّ )ما كٕب ا٤بنادىل( ُب ىذه الصّْيغة من ا٣بطاب معناه متقارب.. 

                                                                                                                                 

(، الفتنة ككقعة ا١بمل، لسيف بن عمر الضَّيب األسدم ُٓ/ّطويلة..انظر: تاريخ الطَّربم )=
 (.ْٕ/َِ(، هناية األرب ُب فنوف األدب )ُٔٔ)ص:

 (.ٕٕٓ/ُ(، التَّظرير كالتَّنوير )َّٔ/ّ( معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )ُ)
 (.َُٔ/ُّ(، كانظر: تاج العركس، مادَّة: )كيل( )َٔٔ/ِ( انظر: مشكل إعراب القرآف الكرمي، ٤بكي )ِ)
  (.ٕٗٓ(  انظر: الفرؽ بْب الفرؽ بْب )كيح( ك)كيل( مفصَّبلن ُب )الفركؽ( )ص:ّ)
 (.  َْٕ(، ٨بتار الصّْظاح )ص:ّٕٕ/ُُلساف العرب ) (،ُْٖٔ/ٓمادَّة: )كيل( )للجوىرم  الصّْظاح،  (ْ)
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 يػػنفعهم ال ونَّػػأك . احملػػيط  اهلل بػػأس مػػن مهػػربى  كال مفػػرَّ  الكىػػو يػػدؿُّ علػػى أنَّػػو 
ػ الػذم ا٤بفجػوء تفجػعمن  كىو .فراره  ينقذىم كال، ركضه   ،بغتػةن  عػةا٤بركّْ  ا٢بقيقػة لػو في تتكشَّ
     األكاف فوات بعد كلكن، كيندـ كيعَبؼ، كا٥ببلؾ بالويلً  يدعوف

 
 
 

كقد سبقى ما يتعلَّقي ٗبعػُب ىػذه الصّْػيغة، كمواضػعها ُب )النّْػداءاًت العىامَّػًة(، كقػد سػبق 
  ضنا بياف أنَّو من )نداء اإلضافة(.أي

 
 
 

كقد سبقى ما يتعلَّقي ٗبعُب ىذه الصّْيغة، كمواضعها ُب )النّْداءاًت ُب موضع كاحد. 
 العىامًَّة(.
 
 
 

 [. ِّ[، ]األحزاب:َُّب موضعْب، ]األحزاب:
قػد سػبق ك كقد سبقى ما يتعلَّقي ٗبعػُب ىػذه الصّْػيغة، كمواضػعها ُب )النّْػداءاًت العىامَّػًة(، 

 . بياف أنَّو من )نداء النّْسبة(
  

 [:ٔٓالعنكبوت:] ىجسيَة ِغَجةدِيَ حمس العشرون: 
 

َو َحْْثَِب حمس والعشرون: الحادي ْْ
َ
 [:ُّاألحزاب:] ىجسيَة أ

 

  :ىجسيَة نَِعةَء اجلٍِِّبِّ حمس الثاني والعشرون: 
 



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

259 
 

 
 
 
 

 ورود هز  الصيغة: - ٔ
 [.ٔٓمر:الزُّ ُب موضع كاحد من ]سورة 

 .(ُ)كقد أفردتي )خطاب التظسر..( بالبظ  ُب )أساليب ا٣بطاب ُب القرآف(
 
 بيان مادَّة: )حسر(: - ٕ

ػػػػػػػرى يقػػػػػػػاؿ: ) ػػػػػػػو حىسى ػػػػػػػكى   (:ذراعػػػػػػػو عػػػػػػػن كيمَّ  (:راال٫بسػػػػػػػا)ك ،ضػػػػػػػرب :كبابػػػػػػػو ،وفى شى
ػػحى )ك ،االنكشػػاؼ ػػكحى  ،أعيػػا (ر البعػػػّبسى ػػظٍ تى اسٍ )ك ،هه غػػػّبي رى سى كمنػػو قولػػػو  ،أعيػػػا :اأيضنػػ (رسى
: حمس ًٌ ونَ زَوال يَْعزحمس : كقولػو[، ِٗ:]اإلسػراء ىجساة َُمُْعزٔرً َمئُ  [،ُٗ:]األنبيػاء ىجسَذْدِْسُ
ػػرى بصػػريه ٰبىًٍسػػري حيسيػػورن )ك ػػلَّ   :، أما(حىسى  ،كمػػا أشػػبو ذلػػ  ،مىػػدلن  طيػػوؿ ًمػػنٍ  نىظىػػريهي  كانٍػقىطىػػعى  كى

: أشػدُّ التلهُّػف علػػى الشػيء (الػػظىٍسرىةي )ك (.جلػس) :كبابػو .اأيضنػ (٧بىٍسيػوره )ك (حىًسّبه )فهو 
ًسػػػرى علػػػػى الشػػػػيء)الفائػػػت. تقػػػوؿ منػػػو:  ػػػػرنا  -مػػػن بػػػاب طىػػػًرب– بالكسػػػر (حى ػػػري حىسى ٰبىٍسى

  .(ِ).."لهفالتَّ  :اأيضن ( ظسرالتَّ )كا(، حىسٍَّرتي غّبم تىػٍظًسّبن ). ك(حىًسّبه )كحىٍسرىةن، فهو 
 
   : تفسير اآلية - ٖ
 إٔب تصػّبكا أف خػوؼ: (ّ) جػاجالزَّ  كقػاؿ. نفس تقوؿ أف كاحذركا بادركا :أم
دَةزيَة َخزحمس :القػوؿ ىػذا تقولػوف حػاؿ  ،فػات مػا علػى االغتمػاـ ظسػركالتَّ  ،(نػدامتا يػا) ىجسْْسَ

                                                

أساليب ا٣بطاب ُب القرآف لكرمي، للدكتور عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، طبع ُب كزارة األكقاؼ، انظر: ( ُ)
( ُّٓ/ُىػػ[ من )ُّْٔالوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد عشر، غراس للنشر كالتوزيع، الكويت ]

 (.ْٓٓ/ُإٔب )
 (.ُّّ/ّ(، العْب )ُٕٖ/ْ(، لساف العرب )ُٕٔص:( انظر: مادَّة: )حسر( ُب )٨بتار الصّْظاح(، )ِ)
 (.ّٗٓ – ّٖٓ/ْ( انظر: معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )ّ)

دَةحمس الثال  والعشرون:   :ىجسيَة َخْْسَ
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 ،االسػػػتغاثة ُب افنػػػأل (الكنايػػػة يػػػاء) ؿٙبػػػوّْ  العػػػرب لكػػػن اإلضػػػافة، علػػػى حسػػػرٌب، يػػػا: كأراد
 ،اإلضػافة علػى ليػدؿَّ  األلػف بعػد اليػاء ّٔػا أ٢بقػوا كرٗبػا ،(نػدامتا يػا)ك، (حسػرتا يا): فتقوؿ
  .(ُ)ىجسخْسدةي يةحمس : جعفر أبو قرأ ككذل 

دَةحمس :قولو معُب: كقيل ة لََعَ حمس (،كقتػ  ىػذا ا٢بسرة هاتي أيػَّ  يا) :ىجسيَة َخْْسَ  ِِف  ـَصٍّْغزُخ  ٌَ
ِ  َجِْتِ   كقيػل: ، اهلل حػقّْ  ُب كقيػل: ، اهلل طاعػة ُب ..، قيػل:أقػواؿ فيػو، (ِ)ىجساَّللٍّ
   .(ّ) اهلل قٍربً  ُب كقيل: ، اهلل ًذٍكرً  ُبكقيل:  ، اهلل أٍمرً  ُب

 (،كًجػواره  اهلل قػيػٍرب ُبفػإفَّ ا٤بعػُب )، القيػٍرب: (ا١بىٍنبكمن قاؿ من ا٤بفسّْرين: )
: ا٤بعػُب يكػوف ىػذا فعلػى ،كجػواره ٍربػوقػي  ُب: أم، (فػبلف جىٍنب ُب يعيش فبلف): يقاؿكما 
ََ حمس .( اهلل قػيػػٍرب طلػب ُب فرَّطٍػتي  مػا علػى) ززةِرصِي ََ العٍّ ٍِزز َ  ا٤بسػػتهزئْب ىجسِإَوْن ُنِْززُخ ل

  اهلل طاعػةى  عضػيَّ  أف يكفو . كٓبكا٤بؤمنْب  كرسولو ككتابو  اهلل بدين
    .(ْ)طاعتو بأىل يسخري  جعل حٌبَّ 

نحمس :كقولػػو 
َ
 رهكقػػدَّ  .مضػػاؼو  بتقػػديرً  لػػو ا٤بفعػػوؿ موضػػع ُب ىجسَجْفززٌط  َتُلززَٔل  أ

 أنػذركم :أم ،قبل ما عليو يدؿُّ  ٧بذكؼ بفعلو  منصوب كىو ،كراىة: (ٓ) ٨بشرمُّ الزَّ 
                                                

(، التّْبياف َْْ/ّالكشاؼ )(، ّٔٓ)ص: ( انظر القراءة ُب )ٙببّب التَّيسّب ُب القراءات العشر(، البن ا١بزرمُ)
(، تفسّب ّْٔ/ٔ(، نظم الدُّرر )ُِٓ:(، إمبلء ما منَّ بو الرَّٞبن )صُِٓ/ُِب إعراب القرآف )

(، ْٓ/ِْ(، التَّظرير كالتَّنوير )ِْ/ْ(، زاد ا٤بسّب )ِْٔ/ٖ(، الكشف كالبياف )ُِٕ/ُٓ) القرطيب
 (.ٖٗ/ْ(، البغوم )ّٖٓ /ْ) احملرر الوجيز ،(َِ–ُٗ/ٔ(، الدُّر ا٤بصوف )ٓٗ/ٓالبظر ا٤بديد )

(، السمعاين ّّٓ/ُٔ، ابن عادؿ )(ُِٕ –َِٕ/ُٓ)(، كانظر: تفسّب القرطيب ٖٗ/ ْ( تفسّب البغوم )ِ)
 (.ُِٗ /ٕالبغوم ) (،ْٕٕ/ْ)

(، ّّٓ/ُٔ(، ابن عادؿ )ُُ/ٔ(، تفسّب النَّيسابورم )ُٕ/ِْ(، ركح ا٤بعاين )ِْ/ْ( انظر: زاد ا٤بسّب )ّ)
 (. ُٖٖ/ّ) ، النسفي(ُِٕ/ُٓتفسّب القرطيب )، (ْٔٔ/ِٕ(، الرَّازم )ِٖ/ٔا٣بازف )

، (ٖٗ/ْ(، تفسّب البغوم )ُِْ/ٗ) البظر احمليط(، ُِٕ/ُٓالقرطيب )(، ُّٓ/ُِالطربم )( انظر: تفسّب ْ)
 (.ِٔ/ْ(، ا٣بازف )ُِْ/ٕ(، الدر ا٤بنثور )ْٕٔ/ِٕ(،  الرازم )ِْٕ /ٖ) الكشف كالبياف

ن َتُلَٔل َجْفٌط حمسُب )الكشاؼ(:   ( قاؿ الز٨َّبشرمُّ ٓ)
َ
:   ىجسأ : ٓب نكّْرت؛ قلتي ألفَّ كراىة أف تقوؿ. فإف قلتى

ا٤براد ّٔا بعض األنفس، كىي نفس الكافر. كٯبوز أف يراد: نفس متميّْزة من األنفس، إمَّا بلجاجو ُب الكفر 
 =،ىجسيَة َخْسدَةيحمسعلى األصل. ك ىجسيَة َخْسِتحمسشديد. أك بعذاب عظيم. كٯبوز أف يراد التَّكثّب. كقرلء: 



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

261 
 

 زي ٯبوّْ  الفاعل اٙباد صبللنَّ  يشَبط ال كمن، تقوؿ أف كراىة إليكم أنزؿ ما بأحسن كأمركم
ٔاوَ حمس اصبالنَّ  كوف ُِحُج

َ
 الكراىػة فهػذه كاف ما اكأيِّ  [،ٓٓالزمر:] ىجسٔاَوادٍّجِػُ حمس أك [،ْٓ: لزمر]ا ىجسأ

  .(ُ)تقديرىا ُب اعتزاؿ فبل ،اإلرادة  دكف ضاالرّْ  مقابل
  ..:قاؿ حي  -(ِ)  ا٢بوُبُّ  فعل كما- (٨بافة) تقدير من أكٔب كىو

                                                                                                                                 

يقاؿ: )أنا ُب جنب فبلف كجانبو كناحيتو(، على ا١بمع بْب العوض كا٤بعوَّض منو. ك)ا١بىنب(: ا١بانب، =
ك)فبلف لْبّْ ا١بىنب كا١بانب(، ٍبَّ قالوا: )فرَّط ُب جنبو كُب جانبو(، يريدكف ُب حقّْو، كىذا من باب 
الكناية؛ ألنَّ  إذا أثبت األمر ُب مكاف الرَّجل كحيّْزه، فقد أثبتو فيو. كمنو قوؿ النَّاس: )٤بكان  فعلت  

َغُخ ِِف َجِِت اَّللحمسجل . كقيل: كذا(، يريدكف: أل . فإف على معُب: فرَّطتي ُب ذاًت اهلل  ىجسـَصٍّ
قلت: فمرجع كبلم  إٔب أفَّ ذكر )ا١بىنب( كبل ذكر سول ما يعطى من حسن الكناية كببلغتها، فكأنَّو 

ء قلت: ال بدَّ من تقدير مضاؼو ٧بذكؼ، سوا ؛فرَّطت ُب اهلل  فما معُب .قيل: فرَّطت ُب اهلل 
كما أشبو ذل . بتصرؼ  ،كعبادة اهلل  ذكر ا١بنب أك ٓب يذكر. كا٤بعُب: فرَّطت ُب طاعة اهلل 

 (. َْْ/ّعن )الكشاؼ( )
كمعلوـه أفَّ عقيدة أىل السنة كا١بماعة  ،ال يشاء ا٤بعاصي كالكفر ( كا٢باصل أفَّ مذىب ا٤بعتزلة أفَّ اهلل ُ)

كأنَّو ما ُب السَّموات كاألرض من حركةو كال  ، يشأ ٓب يكنكما ٓب ،كاف  اإلٲبافي بأفَّ ما شاء اهلل 
أم: -كىو خالقه ألفعاؿ العباد. كقد فرَّقوا  ،ال يكوف ُب ملكو إال ما يريد ،سكوفو إال ٗبشيئة اهلل 
ة الكونيَّة اإلراد -ُبْب اإلرادة الكونيَّة كاإلرادة الشَّرعيَّة فقالوا: الفرؽ بْب اإلرادتْب:  -أىل السنَّة كا١بماعة

كيرضاىا، كقد ال ٰببُّها كال يرضاىا كاإلرادة الشَّرعيَّة ال بدَّ أنَّو ٰببُّها كيرضاىا. فاهلل  قد ٰببُّها اهلل 
  .كاإلرادة الكونيَّة مقصودة لغّبىا، كخلق إبليس كسائر  - ِأراد ا٤بعصية كوننا كال يرضاىا شرعنا

. كاإلرادة الشَّرعيَّة مقصودة الشُّركر لتظصل بسبب ذل  آّاىدة كالتَّ  وبة كاالستغفار كغّب ذل  من احملابّْ
اإلرادة الكونيَّة ال بدَّ من كقوعها،  - ّأراد الطَّاعة كوننا كشرعنا كأحبَّها كرضيها.  لذاها، فاهلل 

ّب القا٠بي (، تفسَٓ/ٖكاإلرادة الشَّرعيَّة ال يلـز كقوعها فقد تقع كقد ال تقع..اْب. انظر: ركح ا٤بعاين )
(، لوامع ِِّ(، إيثار ا٢بقّْ )ص:َِٕ/ِ(، التَّظرير كالتَّنوير )ُِٗ/ّ(،  تفسّب ابن جزم )ُْٓ/ّ)

 . (ُْٕ(،  الزُّىد كالورع كالعبادة )ص:ُِٓ/ُ(، االستقامة )ّّٖ/ُاألنوار البهيَّة )
كحد، كلو التَّفسّب ا٤بسمى بػ: )الربىاف ىو علي بن إبراىيم بن سعيد أبو ا٢بسن ا٢بوُبُّ ٍبَّ ا٤بصرمُّ النَّظوم األ (ِ)

ُب تفسّب القرآف( كتب ُب بعض ا٤بواضع ىكذا، كىو تفسّب جيّْده ُب أربعة أسفار ضخاـ، كأعرب فيو ما 
ٰبتاج إٔب إعراب، ككتاب: )إعراب القرآف( ُب )عشر( ٦بلَّدات أخر، أخذ عن األدفوم كأخذ عنو خلق  

)ثبلثْب كأربعمائة(. طبقات ا٤بفسّْرين، ألٞبد بن ٧بمَّد األدنركم  كثّب من ا٤بصريْب، ككانت كفاتو سنة
اكدمّْ )ّٖص:(، طبقات ا٤بفسّْرين، للسُّيوطيّْ )َُُ/ُ)  (. ّٖٖ/ُ(، طبقات ا٤بفسّْرين، للدَّ
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ٔاحمس العامل جعل  ةعطيَّ  كابن .(ُ)تقوؿ أف ٨بافة أنذرناكم :أم ُِحُج
َ
 كٓب، ىجسأ

   .(ِ)تقوؿ أف أجل من أنيبوا :أم: قاؿ حي  كا٤بخافة ىةالكرا من اشيئن  ريقدّْ 
ىنا ٓب يتعرَّض ٥بذه ا٤بسألة العقديَّة، كإ٭با أراد  أقوؿ: كلكنَّ الز٨َّبشرمَّ 

نيا كٙبسَّر  بالكراىة ما يقابل الرّْضا دكف اإلرادة، حي  كره الكافر ما قدَّمت يداه ُب الدُّ
ألنَّو أدؿُّ على التَّظسر، فيكوف االحَباز عن  على ذل ..كىو أكٔب من تقدير: )٨بافة(؛

من كفركم  قوؿ ا٤بعتزلة من كوف اإلنذار ألجل كراىية كقوع ما ال  يشاؤه اهلل 
 كٙبسُّركم..كذل  ال يفهم من تقدير الز٨َّبشرم ىنا.

ًُ حمس: تنكّبكذل  ك  (،تقوؿ لئبلَّ ) :قديرالتَّ  أفَّ  إٔب ظاةالنُّ  بعض كذىب  ىجسَجْفٌط  دََسيٍّ
 ،األنفس بعض القائل ألفَّ  ؛بعيضللتَّ  يكوف أف زكجوّْ . ا٤بقاـ بقرينة كثّبللتَّ  [َُٓود:ى]

 أف ٰبتمل نفسو  كلَّ  ألفَّ  ؛الوعيد ُب ذل  كيكفي: قيل .(ّ) افحيَّ  أبو كاستظهره
 بلجاجو  اإمَّ  ،األنفس من زةمتميّْ  نفس :أم ،عظيمللتَّ  يكوف أف اأيضن  زكجوّْ  .ذل  تكوف
  .(ْ)بذاؾ كليس، عظيم بعذاب أك ،دشدي الكفر ُب

دَةزيَززة َخززحمس :كقولػػو   حسػػرٌب يػػا: )كا٤بعػػُب، (اإلضػػافة يػػاء) بػػدؿ بػػاأللف ىجسْْسَ
   . (ٓ)كتالسَّ  ّٔاء ىجسخْسدةه يةحمس الوقف ُب كثّب ابن كقرأ. كقت  فهذا (احضرم
  ..،(ٔ)اإلضافة بياء ىجسخْسِت يةحمس : جعفر أبو كقرأ

  

                                                

 (.ُّٓ/ُٔابن عادؿ ) (،ُِّ/ٗ، البظر احمليط )(ُِٓ/ِالتّْبياف ) كىو قوؿ أيب البقاء العكربم. انظر: (ُ)
 (.ّٖٓ/ْرَّر الوجيز )( احملِ)
 (.ِِٔ/ٓ( انظر: البظر احمليط )ّ)
 ( أم: ألفَّ التَّظسُّر يقع على كلّْ نفسو كافرة..  ْ)
(، البظر احمليط َِٔ/ٕ(،  تفسّب أيب السُّعود )َْْ/ّ(، كانظر: الكشاؼ )ُٕ/ِْركح ا٤بعاين ) (ٓ)

 (. َْٓ/ْ(، فتح القدير )ُِّ/ٗ)
(، احملرَّر ِّٓ/ُٔ(، ابن عادؿ )ُِّ/ٗ(، البظر احمليط )َْْ/ّاؼ )(، الكشُٕ/ِْح ا٤بعاين )رك  (ٔ)

 (.ِْٖإٙباؼ فضبلء البشر )ص: (،ِْٔ/ٖ) (، الكشف كالبيافِٗ/ْ(، النَّسفي )ّٖٓ/ْالوجيز  )
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 اٝبعنػ سػاكنة أك مفتوحػة ظتيػةالتَّ  كاليػاء بػاأللف ،-كمػا سػبق- ىجسْسدةيزخ يةحمس :كعنػو..
 اشػػػاذِّ  إال هػػػمَّ اللَّ  جػػػائز غػػػّب ىػػػذا مثػػػل أفَّ  ٱبفػػػى كال. (ُ)قيػػػل كػػػذا كا٤بعػػػوض العػػػوض بػػػْب

ػػػ اسػػتعماالن   ،(كسػػػعدي  لبيػػػ : )٫بػػو علػػػى مبالغػػػة ا٢بسػػرة ثػػػُبَّ  يكػػػوف أف فاألكجػػو، اكقياسن
 علػػػى ا٤بثػػػُب إبقػػػاء مػػػن (ِ)(كعػػػب بػػػن بلظػػػرث) :لغػػػة علػػػى كظهػػػرانيهم ظهػػػريهم بػػػْب كأقػػػاـ
  .(ّ)(الكشف) صاحب ذل  كاختار، هاكلّْ  األحواؿ ُب األلف
 فػوت حسػرة كا٤بػراد، غػةاللُّ  تلػ  علػى ظاىرىػا علػى ثنيػةالتَّ  تكوف أف زجوَّ منهم من ك 
ة لََعَ  َجْفٌط حمس القيامػة يػـو حسػراهم لكثرة أكٔب كثّبالتَّ  كاعتبار، ارالنَّ  دخوؿ كحسرة ةا١بنَّ  ٌَ 
 : قولػػو ُب كمػػا مصػػدرية ىجسٌززةحمسك ،تعليليػػة ىجسلَعحمسػفػػ تفريطػػي بسػػبب:أم ىجسصٍّْغززُخ ـَ 

ْ حمس وا ة لَع اَّلل َوتِلَُهَّبُ ٌَ  ًْ َساُز نحمس .(ْ)قصػّبالتَّ  فػريطكالتَّ  [،ُٖٓ:البقػرة] ىجسَْ
َ
 تعليػل ىجسَتُلزَٔل  أ

ٔا سَلُ حمس : قولػو ُب لؤلكىامر ٍُ ْظيِ
َ
ًْ َوأ ٔا إََِل َربُِّس ُِحُج

َ
زة َوادٍّ حمس [،ْٓالزمػر:] ىجسَوأ ٌَ  ََ ْخَعز

َ
ٔا أ جُِػ

ُْضَِل 
ُ
 .كثّب كىو( أىفٍ ) مع (عليلالتَّ  الـ) حذؼ على [،ٓٓالزمر:] ىجسخ

                                                

(، الكشف كالبياف ِٕٓ/ٔ(،  البظر ا٤بديد  )َِٔ/ٕ(، تفسّب أيب السُّعود )َْْ/ّ( انظر: الكشاؼ )ُ)
(، ككذل  قرأ أبو ْٓ/ِْالتَّظرير كالتَّنوير ) (،ْٕٔ/ِٕالرازم ) (،ّٖٓ/ْالوجيز )(، احملرَّر ِْٔ/ٖ)

كمعُب ا١بمع بْب العوض كا٤بعوض ىنا أنَّو ٝبع بْب )األلف( الٍب ىي  ،ىجسية خْسدةيحمس:  جعفر
 عوض عن )الياء(، كبْب )الياء( ككبلٮبا موجود. 

سارحة( بْب )جيزاف( ك)ميدم(. معجم قبائل العرب ( )بلظرث( قبيلة صغّبة العدد تسكن بقرب )ديرة ا٤بِ)
 (.ِّ/ُُ(، كانظر: تاريخ الطَّربم )َُِ/ُ)

(. ك)صاحب الكشف( ىو أٞبد بن ٧بمَّد بن إبراىيم الثَّعليب، أبو ْْٖ/ُُ( الكشف كالبياف، للثَّعليب )ّ)
حافظنا للُّغة، بارعنا ُب العربيَّة، إسظاؽ، مفسّْره، من أىل )نيسابور( لو اشتغاؿ بالتَّاريخ. كاف إمامنا كبّبنا، 

ركل عن أيب طاىر بن خزٲبة كأيب ٧بمد ا٤بخلدم. أخذ عنو الواحدمُّ. من كتبو )عرائسي آّالس( ُب 
ىػ[. انظر: ِْٕقصص األنبياء، ك)الكشف كالبياف ُب تفسّب القرآف( يعرؼ )بتفسّب الثَّعليب(. توُب سنة ]

(، طبقات ُّٗ/ّ(، كانظر: تذكرة ا٢بفَّاظ، للذَّىيب )ّٔٓ/ُ(، بغية الوعاة )ُِِ/ُاألعبلـ )
(، طبقات ا٤بفسّْرين، ٖٓ/ْ(، طبقات الشَّافعية الكربل، للسُّبكي )َِّ/ُالشَّافعية، البن قاضى شهبة )

(، كفيات األعياف َٔ/ِ(، معجم ا٤بؤلّْفْب )ُٕ(، طبقات ا٤بفسّْرين، للسُّيوطي )ص:َُٔلؤلدنركم )ص:
 (.ُٖٓ/ِٗ(، تاريخ اإلسبلـ )ِّّ/ُ(، تاريخ ابن الوردم )ْْٖ/ِالوفيات )(، الواُب بٕٗ/ُ)

 (. ُٕ–ُٔ/ ِْ( بقليلو من التَّصرُّؼ عن )ركح ا٤بعاين( )ْ)
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  : كقولو اأيضن  شائع كىو، (أف) بعد (افيةالنَّ  ال) حذؼ كفيو
ًْ دُصَْْحَُٔن حمس ٔا ىََػيٍُّس ُل ٔهُ َواتٍّ َجةَرٌك ـَةدٍّجُِػ ٌُ َُْضجْلَةهُ 

َ
َشا نَِذةٌب خ َْ ٔا إِ  155َو ُ ْن َتُلٔل

َ
ُْزضَِل أ

ُ
ة خ ٍَ جٍّ

ًْ ىََؾةـِيَِ   ِٓ ِ َْ دَِراَظذ ة َخ ٍِّ َِة ِإَوْن ُن ِ َْ َرجْي ٌِ  َغةنَِفَذْ ِ 
ُْزضَِل  156اىِْهَذةُب لََعَ

ُ
ٍُّزة خ
َ
ْٔ خ ٔا لَز ُ ْو َتُلٔل

َ
أ

 ًْ ُٓ ٌِِْ َسى  ْْ
َ
ة أ ٍِّ َِة اىِْهَذةُب ىَُه َٔى حمس : ككقولػو [،ُٕٓ –ُٓٓ:األنعاـ] ىجسَغيَيْ َٓ ْ ٔا ال ـَال دَتٍّجُِػ

 
َ
ٔاأ ُ  . (ُ)[ُّٓالنساء:] ىجسْن َتْػِسل

 نفػػػػوس كىػػػػي ،فػػػػوسالنُّ  مػػػػن صػػػػنف يىقػػػػوؿ أف :أم، ةوعيَّػػػػللنَّ  ىجسَجْفززززٌط حمس كتنكػػػػّب"
ْخََضَْت حمس : كقولو فهو ،ا٤بشركْب

َ
ة أ ٌَ ْخ َجْفٌط  ٍَ  [.ُْالتكوير:] ىجسَغيِ

دَةزيَزة َخزحمس: قولػو ُب( يػا) كحرؼ  الػذم بالعاقػل ا٢بسػرة بتشػبيو ةمكنيَّػ اسػتعارة ىجسْْسَ
 :أم، احملػذكؼ بػو وا٤بشػبَّ  ركادؼ مػن داءكالنّْػ، (فاحضػرم كقتػ  ىػذا) :أم، ليقبػل لينادى 
 حػػٌبَّ  كبلمهػم ُب ذلػ  كشػػاع، ظسػرالتَّ  إٔب :أم، (إليػ  ٧بتػاجه  فأنػػا احضػرم حسػرٌب يػا)

 عػوض كاأللػفي . ديدةالشَّػ دامػةالنَّ : (ا٢بسرة)ك. ظسرالتَّ  ةً لشدَّ  كا٤بثل الكلمة ىذه صارت
 .(ما٤بتكلّْ  ياء) عن

 (،ما٤بػػػتكلّْ  يػػػاء) بػػْب بػػػا١بمع (ِ)ىجسخْسزززدةي يزززةحمس :دهكحػػػ  جعفػػر أبػػػو كقػػرأ
 جعفػر أيب عػن كاألشػهر. (حسرٌب يا): قو٥بم ُب (الياء) عن عوضا جيعلت الٍب (األلف)ك
  َّغالبها ىو كما االستعبلء ٕبرؼ ا٢بسرة كتعدية. مفتوحة األلف بعد الٍب الياء أف 
  .ىجسلََعَ حمس مدخوؿ من ظسرالتَّ  نً ٛبكُّ  على اللةللدّْ 

ةحمس: ُب ىجسةٌَ حمسك    . اهلل جنب  ُب تفريطي على :أم، ةصدريَّ م ىجسـَصٍّْغُخ  ٌَ
 ،مفعػوؿ للفعػل يكػوف فبل ىجسـَصٍّغُخ حمس فعل لتعدية يكوف أف ٯبوز ىنا ىجسِِف حمس  كحرؼ

ػػػ امسػػػتعارن  (ا١بنػػػب) كيكػػػوف ،جهتػػػو :أم ، اهلل جنػػػب ىػػػو فيػػػو طي ا٤بفػػػرَّ  كيكػػػوف  أفللشَّ
 أيٮبػػػل إذا كًٞبػػػاه دالسػػػيّْ  ٗبكػػػاف ٥بػػػا اتشػػػبيهن  ككصػػػاياه كصػػػفاتو  اهلل شػػػأف :أم، كا٢بػػػقّْ 

                                                

 (.ْٓ/ ِْ) التَّظرير كالتَّنوير( ُ)
 ( سبق بياف ىذه القراءة.ِ)
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أىقٍػفىرى  أك عليو اعتيدم حٌبَّ 
 فسالػنَّ  ٢بػاؿ ٛبثػيبلن  ىجساَّلل َجِت ِف ـَصٍّغخحمس: ٝبلة تكوف أك، (ُ)

 كرعايػػةى  ٞبػػاهي  حراسػػةى  دهسػػيّْ  إليػػو عهػػد الػػذم العبػػد ٕبػػاؿ كالعقػػاب للظسػػاب أيكقفػػت الػػٍب
 ُب فرطػت مػا علػى حسػرتا يػا): فيقػوؿ..ا٤بواشي كىىلكت ا٢ًبمى عيري  حٌب فأٮبلها ماشيتو
 يعتمػد مثيػلالتَّ  ألفَّ  ؛حقيقتػو علػى (ا١بنػب) إبقػاء ٯبػوز الوجػو ىػذا كعلػى .(دمسػيّْ  جٍنػب
ةحمس تكػوف أف كٯبوز. با٥بيئة ا٥بيئة تشبيو  علػى بنفسػو اين متعػدّْ  ىجسـَصٍّغُخ حمس كفعػل ،موصػولة ىجسٌَ
، ا٤بوصػػوؿ إٔب العائػػد احملػػذكؼ مّبالضَّػػ كىػػو ،ا٧بػػذكفن  ا٤بفعػػوؿ كيكػػوف، االسػػتعمالْب أحػػد
 مػػػا اكائننػػػ :أم، مّبالضَّػػػ ذلػػػ  مػػػن حػػػاالن  ىجسِِف حمس ػبػػػ آّػػػركر كيكػػػوف، كثػػػّب مثلػػػو ُب كحذفػػػو
ََ حمس: كٝبلةي  . اهلل جانب ُب فرطتيو ةِرصِي ََ العٍّ ٍِ َ  مستعمله  خربه  [ٔٓالزمر:] ىجسِإَوْن ُنُِْخ ل
 ا٥بيػػدل مػػن  سػػوؿالرَّ  بػػو جاءىػػا مػػا قبػػوؿ نمػػ فاهػػا مػػا علػػى دامػػةالنَّ  إنشػػاء ُب

  اهلل جنػب ُب فرطػت :أم، ىجسـَصٍّغُخ حمس فاعػل مػن حاؿ كا١بملة، منو تسخر فكانت
ػػػ تفػػػريطى   (إفَّ ) مػػػن فػػػة٨بفَّ  ىجسنْ إحمسك. فػػػريطالتَّ  بصػػػورة إقػػػرار كىػػػذا، الغافػػػل تفػػػريط ال اخرالسَّ
ََ حمس ُب كالػبلـ، دةا٤بشػدَّ  ٍِزز َ ََ  ل ززةِرصِي ََ حمسك .افيػةالنَّ ( إفٍ )ك فػػةا٤بخفَّ  (إفٍ ) بػْب فارقػة ىجسالعٍّ ٍِزز َ  ل

 ََ ززةِرصِي ػػ صػػافهماتّْ  علػػى اللػػةالدّْ  ُب مبالغػػةن  أشػػدُّ  ىجسالعٍّ  كنػػتي  كإف: يقػػاؿ أف مػػن خريةبالسُّ
 .(ِ)"لىساخرة
ْن َتُلززَٔل َجْفززٌط يَززة حمس : قولػػو ُب كمػػا هػػاكلّْ  اتالػػذَّ  علػػى تطلػػق: (فسالػػنَّ )ك

َ
أ

ة ـَصٍّْغُخ ِِف َجِِْت  ٌَ دَة لََعَ  ِ َخْْسَ ٔا اجلٍّْفَط حمس : كقولو ،ىجساَّللٍّ ُ  اى َوال َتْلُذيُ َم اَّللٍّ  إالَخصٍّ
 إِنٍّ حمس : قولػو ُب كمػا ا١بسػد حيػاة ّٔػا الػٍب كحالػرُّ  علػى كتطلػق [.ُُٓاألنعػاـ:] ىجسثِةْتَقِّ 
ةَرةٌ  اجلٍّْفَط  ٌٍّ

َ
ٔءِ  أل  [. ّٓيوسف:] ىجسثِةلعَّ
 

                                                

قلَّ، ك)أىقٍػفىرى  :قًفرى ماليو قػىفىرناذىب طعامو كجاع، ك  :خبل، كأقفر :( يقاؿ: أقفر ا٤بكاف كأقفر الرجل من أىلوُ)
ا٤بفازة ال ماء ّٔا ك ال نبات. انظر مادة: )قفر( ُب )لساف  :صار إٔب القىٍفر، ك)القىٍفر( :الرجل إقٍػفىارنا(
(، ٨بتار الصظاح َٕٓ/ِ(، ا٤بعجم الوسيط، )ُُٓ/ِ(، ا٤بصباح ا٤بنّب، )َُُ/ٓالعرب( )
 (. ُُْ/ٓ(، كمقاييس اللغة )َٔٓ)ص:

  (. ْٕ/ِْبقليل من التَّصرؼ عن )التَّظرير كالتَّنوير( )( ِ)
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 :إجمال ما يستفاد  - ٗ   
تؤدم إٔب النَّدـ حي  ال  الٍبمن االستمرار ُب الغفلة  تَّظذيراليستفاد من اآلية:  
 ينفع.
 نفسػو تسػمح ال كقػد ،نياالػدُّ  ُب أملػو يقطػع ال وفإنَّػ ا٢بيػاة ليأمّْػ داـ ما إلنسافإفَّ اك 
ػػػ يػػػوكيرجّْ  ،كغّبىػػػا ا٤بعاصػػػي مػػػن كشػػػهواها اهالػػػذَّ  عػػػن بػػػاإلقبلع  آخػػػر ُب وبػػػةبالتَّ  يطافالشَّ
 حينئػذو  فنػدـ ،نياالػدُّ  بشػهوات سػكرتو مػن أفػاؽ ا٢بيػاة مػن يػسآك  ،ا٤بػوت نتػيقَّ  فإذا ،عمره
 فػبل ،اصػا٢بن  كيعمل ليتوب ؛نياالدُّ  إٔب جعةالرَّ  طلبك  ،نفسو يقتل يكاد ندامةن  تفريطو على
 اهلل رحػػذَّ  كقػد .الفػوت حسػرة مػع ا٤بػوت سػػكرة عليػو فيجتمػع ،ذلػ  مػن شػيءو  إٔب ٯبػاب
 اّبالصَّ  كالعمل وبةبالتَّ  نزكلو قبل وتللم كاليستعدُّ  ؛ذل  من عباده كتابو ُب.  

 حمس:  قولو(:  كُب )إعجاز القرآف للباقبلين
َ
دَ زْن َتُلَٔل َجْفٌط يَة خَ أ لََعَ  ةْْسَ

 ِ ة ـَصٍّْغُخ ِِف َجِِْت اَّللٍّ    .(ُ)"فريطالتَّ  من ظذيرالتَّ  ُب هناية كىذا" ،ىجسٌَ
قولػػو  تػاب ا٤بػرء نفسػوعمػػن  القػرآف الكػرميمػػا جػاء ُب  (ِ) كقػد ذكػر السُّػيوطيُّ 

 :زَع الصٍُّظزِٔل َظزِِيالحمس ٌَ َزْشُت  ًُ لََعَ يََسيْزِّ َحُلزُٔل يَزة حَلْتَزِِن اَّتٍّ ِ زةل  ىجسَوئََْم َحَػضَّ اىظٍّ
 حمس :كقولػو . (ّ)ياتاآل[...ِٕالفرقاف:]

َ
دَ زْن َتُلَٔل َجْفزٌط يَزة َخزأ زة ـَصٍّْغزُخ ِِف  ةْْسَ ٌَ لََعَ 

 ِ  . (ْ)"اآليات ىجسَجِِْت اَّللٍّ
 التَّظذير من )يـو ا٢بسرة( حي  يتظسر ا٤بفرط على ما مضى.   كقد جاء

كالتَّظسر كما يكوف على النفس كتفريطها كذل  على الغّب بسبب ما حاؽ بو 
 من سوء العاقبة حي  ٓب ينفعهم النُّصح.  

  

                                                

 (.  ِِٗ/ّ(، الربىاف ُب علـو القرآف الكرمي )ِِٖ/ُ( إعجاز القرآف )ُ)
 (. ِْٖ/ِ( اإلتقاف )ِ)
  (. ِٗ( إٔب )ِٕانظر: اآليات ُب )سورة الفرقاف( من ) (ّ)
 (.  ٖٓ( إٔب )ٔٓالزُّمر( من ) انظر: اآليات ُب )سورة( ْ)
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 . (ُ)[ُّ:]األحقاؼ [، َّ:ُب موضعْب كبلٮبا من ا١بنّْ، كٮبا: ]األحقاؼ
 علَّقي ٗبعُب ىذه الصّْيغة، كمواضعها ُب )النّْداءات العامَّة(.كقد سبقى مىا يت 
  

                           
  

                                                

 (. َِْ/ْ( كينظر ُب بياف كونو من ا٤بنادىل ا٤بضاؼ: ا٤بقتضب للمربٌد )ُ)

َِةحمس الرابع والعشرون:  ٌَ ْٔ  :ىجسيَة كَ
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    ورود هز  الصيغة:  - ٔ   
 جاء ذل  ُب آية كاحدة ٧بتملة ٥بما كلغّبٮبا:

  [. َّ:]اآلية (يػسكىي من )سورة  
 
 وما يتعلق باإلعرا : (التحسر) :معنى – ٕ
 كاضح، كما لو صلة بالتَّظسر قد سبق بيانو.فهو التَّظسر ُب ىذه اآلية  معُبأما 
ػػػػبيو ك  أمَّػػػػا يتعلَّػػػػق ّٔػػػػا مػػػػن اإلعػػػػراب فيمػػػػا لػػػػو صػػػػلة ىنػػػػا بػػػػالنَّكرة غػػػػّب ا٤بقصػػػػودة كالشَّ

 با٤بضاؼ كاحتما٥با لغّبٮبا فبيانو على النَّظو التَّإب:
ًْ زيَة خَ حمس :قولػو  ِٓ تِي

ْ
ة يَأ ٌَ ةً لََعَ اىْػَِجةدِ  َْ رَُظٍٔل  ْْسَ ضِأُنَ  إالٌِ ْٓ ٔا ثِزِّ يَْعزَذ  ىجسَاُُز

 .(ُ)"٥با حسرة فيا: "معناه : اءقاؿ الفرَّ  [.َّيػس:]

                                                

(. كذل  ألفَّ ا٢بسػرة ال تنػادل، كإ٭با ينادل األشخاص؛ ألفَّ فائدتو التَّنبيو، ّٕٓ/ِ( معاين القرآف، للفرَّاء )ُ)
ما أكرده كلّّ من (. كانظر ِْٖ/ْكلكن ا٤بعُب على التَّعجب. انظر: معاين القرآف كإعرابو، للزَّجاج )

 (، كابن منظورّّٓ/ُّب )الربىاف( )  (، كالزَّركشيَُٕ/ُِب )اإلتقاف( )  السُّيوطي
  ُب )لساف العرب(، مادَّة: )حسر(، كالقرطيب ( )(. كقد فصَّل ِّ –ِِ/ُُٓب )تفسّبه

 (.ُٗٔ–ُٖٔ/ِما يتعلَّق ّٔذا ا٤بعُب األزىرمّّ ُب )هذيب اللُّغة(، مادَّة: )حسر( )

 

 اضخاطسػرذرػاضططضب
اضطظادىػاضططربػ)ظداءػاضظَّصرةػزغرػاضطػصودةػػ

 ضاف(واضذَّبغػػباضط
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َْ حمس :ُب قولو   الزَّجاج كقاؿ أبو إسظق ٌِ  ًْ ِٓ تِي
ْ
ة يَأ ٌَ ةً لََعَ اىْػَِجةدِ  يَة َخْْسَ

 اداة ا٢بسػػرة،مػػا الفائػػدة ُب منػػ :إذا قػػاؿ القائػػل ىػػذا أصػػعب مسػػألة ُب القػػرآف، ىجسرَُظززٔلٍ 
داء النّْػػ ألفَّ ؛ كالفائػدة ُب مناداهػػا كالفائػدة ُب منػػاداة مػا يعقػػل :قػػاؿ؟ ا ال ٯبيػبكا٢بسػرة ٩بَّػػ
 داء فػبل معػُب للكػبلـ،فػإف ٓب تكػن دعوتػو لتخاطبػو بغػّب النّْػ يػا زيػد،: إذا قلػت باب تنبيو،
  إذا قلػت ٤بػن ىػو أنَّػ أال تػرل فعلػت كػذا، :تقػوؿ ٍبَّ  داء،لتنبهو بالنّْػ (يا زيد: )كإ٭با تقوؿ
مػا أحسػن مػا ) :فهو أككػد مػن أف تقػوؿ لػو؟ ( زيد ما أحسن ما صنعت يا: )مقبل علي 
فقػػد أفدتػػو ( ا فعلػػتأنػػا أعجػػب ٩بَّػػ) :بككػػذل  إذا قلػػت للمخاطىػػ ،نػػداءو  بغػػّبً  ؟ (صػنعت
ػػػأنَّػػػ كػػػاف  (  يػػػا عجبػػػاه أف تفعػػػل كػػػذا)ك ( ا فعلػػػتكاعجبػػػاه ٩بَّػػػ) :كلػػػو قلػػػت ب،  متعجّْ

داء كإ٭بػػا النّْػػ ،(و مػػن أكقاتػػ ا أقبػػل فإنَّػػيػػا عجبنػػ: )كا٤بعػػُب. لعجػػب أبلػػغ ُب الفائػػدةدعػػاؤؾ ا
ػػػ ادـ كا٢بسػػػّب مػػػػن يبقػػػى النَّػػػ دـ حػػػٌبَّ النَّػػػ ب منػػػو ال للعجػػػب، كا٢بسػػػرة أشػػػػدُّ تنبيػػػو للمتعجَّ

ًْ خَ حمس :كقاؿ  .ال منفعة فيو الذمكاب الدَّ  ِٓ يْ
ْت َجْفُعَم َغيَ َْ اٍت زال دَْش  [،ٖفاطر:] ىجسَْسَ

  . (ُ)..."ارن كٙبسُّ  حسرةن  :أم ،راتحس
ةً حمس كُب )الفريد(: "ا١بمهور على تنوين  ، كفيو كجهاف: ىجسَخْْسَ

، كقولػ : (ِ)مػن صػلتو ىجسلََعَ حمس: منادل مشابو للمضاؼ من أجل طولو، كأحُدهما
حقُّػػ  أف  الػػذم)يػا خػػّبنا مػػن زيػػد(، كا٤بعػػُب: )يػػا حسػػرة إف كنػػت ٩بَّػػن ينػػادل فهػػذا كقتػػ  

زةحمس :بشهادة قولػو  و كقت استهزائهم بالرُّسل ٙبضرم فيو(، كى ٌَ  ًْ ِٓ تِي
ْ
 يَزأ

 َْ ٔا إاِل رَُظٔلٍ  ٌِ ضِأُنَ  ثِِّ  َاُُ ْٓ  .ىجسيَْعَذ
ةً زَخززحمس: ا٤بنػػادل ٧بػػذكؼ، أم: يػػا قػػـو أك يػػا ىػػؤالء، كالثَََّّّانيك مصػػدر، أم:  ىجسْْسَ

ػػػري حسػػػػرة، كعلػػػى ىػػػػذا  صػػػػلة ىػػػذا الفعػػػػل، كٯبػػػػوز أف تكػػػوف صػػػػفة للظسػػػػرة   ىجسلََعَ حمسأٙبسَّ

                                                

(. كقد فصَّل ما ُٕٖ/ْانظر مادَّة: )حسر( ُب )لساف العرب( )ك  (،ِْٖ/ْ، للزجاج )معاين القرآف كإعرابو (ُ)
( كانظر: الربىاف ُب علوـ ٗٔ –ُٖٔ/ِيتعلَّق ّٔذا ا٤بعُب األزىرمُّ ُب )هذيب اللغة(، مادَّة: )حسر( )

 (.ّْٓ –ّّٓ/ّالقرآف )
 ( أم: تتعلَّق ٕبسرة؛ فلذل  نصبت.ِ)
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كقيػل: ىػو  .كوف من صلة ٧بذكؼ، كاختلف ُب تأكيل ىذا القوؿ، فقيل: ىػو اهلل فت
 .  (ُ)حبيب النَّجار

 . (ِ)كقيل: ا٤ببلئكة، كقيل: ا٥بالكوف.."
 ،إٔب الفاعػل مضػاؼه  فا٤بصدري  يا ٙبسّبىم،: أم (،ادبى العً  ةى رى سٍ يا حى ) :ذّْ اكيقرأ ُب الشَّ 

 .(ّ)على العباد ري ٙبسَّ أ: أم ا إٔب ا٤بفعوؿ،كٯبوز أف يكوف مضافن 
ُٔظَؿ حمس :أمَّا قولو  َظَى لََعَ يُ

َ
َظزَى حمسا٤بنادل ىنػا  [،ْٖيوسف:] ىجسيَة أ

َ
مضػاؼ  ىجسأ

 إٔب )ياء ا٤بتكلّْم( ا٤بنقلبة ألفنا، كليس نكرة مقصودة، إذ لو كاف كذل  لنوف )أسفنا(.
 كا٢باصلي أفَّ ُب ىذا النّْداء كجهاف: 

                                                

(: "حبيب النَّجار كاف يسكن )أنطاكية( من أرض )الشَّاـ(، ككاف ّٔا مل  ٔٓ/ُ( قاؿ ُب )مركج الذَّىب( )ُ)
 ،فدعوىاه إٔب اهلل  ،متجبػّْره يعبد التَّماثيل كالصُّوىر، فسار إليو اثناف من تبلمذة ا٤بسيح 

النَّاس إٔب أنَّو )بطرس(،  بثال ، كقد تنوزع فيو، فذىب كثّبه من فظبسهما كضرّٔما، فعززٮبا اهلل 
كىذا ا٠بو بالرُّكميَّة، كا٠بو بالعربيَّة )٠بعاف(، كبالسّْريانيَّة )مشعوف(، كىو مشعوف الصَّفاء، كذكر كثّبه من 
ا النَّاس كإليو ذىب سائري فرؽ النَّصرانيَّة أفَّ الثَّال  ا٤بعزَّزى بو ىو )بولس(، كأفَّ االثنْب ا٤بتقىدّْمْب اللَّذين أكدع
ا٢ببس )توما( ك)بطرس(، فكاف ٥بم مع ذل  ا٤بل  خطبه عظيمه طويل فيما أظهركا من اإلعجاز 
كاألعاجيب كالرباىْب، من إبراء األكمة كاألبرص، كإحياء ا٤بيّْت، كحيلة )بولس( عليو ٗبداخلتو إيَّاه كتلطُّفو 

كقد أخرب  ،ل من آيات اهلل لو، كاستنفاذ صاحبيو من ا٢ببس، فجاء حبيب النَّجار فصدَّقهم،  ٤با رأ
ةحمسبذل  ُب كتابو بقولو:  اهلل  ٍَ ُْ ثُٔ ًُ ازْجَْ ِ ـََهشٍّ َِة إحَِلِْٓ

رَْظيْ
َ
وََجةَء حمس:  إٔب قولو[، ُْ]يس: ىجسإِذْ أ

َِحِ رَُجٌو يَْعَِع  ِسي ٍَ ْ كََْص ال
َ
َْ أ كقتل )بولس( ك)بطرس( ٗبدينة )ركميَّة(، كصيًلبا منكَّسْب،  [،َِ]يس: ىجسٌِ

)سيما( السَّاحر، ٍبَّ جعبل بعد ذل  ُب خزانةو من البلور، كذل  ا فيها خربه طويل مع ا٤بل ، كمع ككاف ٥بم
 بعد ظهور دين النَّصرانيَّة، كحرمهما ُب كنيسة ىناؾ..".

 (.َِِ/ِ(، ككذا ُب )التّْبياف( )َُٔ/ْ( الفريد )ِ)
انظر: تفسّب الطَّربم             . (، كىي قراءة أيب كابن عباس كعلي بن ا٢بسْبَِِ/ِ( التّْبياف )ّ)

ر ا٤بنثور )ّّٓ/ّ(، الربىاف )ِّ/ُٓ(، تفسّب القرطيب )ِ/ِّ) (، معاين القرآف الكرمي، ْٓ/ٕ(،  الدُّ
(،  الفريد ِّّ/ٕ(، البظر احمليط )ّ/ِّ(، ركح ا٤بعاين  )ِْٓ/ْ) احملرر الوجيز(، ْٖٗ/ٓللنَّظاس )

 ،(ُّٗاحف، أليب بكر بن أيب داكد السّْجستاين )ص:(، كتاب ا٤بصَِٖ/ِ(، احملتسب )َُٔ/ْ)
(، فتح القدير ِٕٔ /ْ(، البيضاكم )ّٕٓ/ْ) السمعاين (،ِْٖ/ْ، للزجاج )معاين القرآف كإعرابو

(ْ/ِِْ.) 
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ضػػاؼ؛ كلػػذل  نصػػب، كإ٭بػػا كػػاف شػػبيهنا با٤بضػػػاؼ؛ أك٥َّبمػػا: أنَّػػو منػػادل شػػبيو با٤ب 
أك يقػػػاؿ: إنَّػػػو منػػػادل نكػػػرة . ىجسلََعَ اىْػَِجزززةدِحمسألنَّػػو اتَّصػػػل بػػػو شػػػيءه مػػػن ٛبػػاـ معنػػػاه، كىػػػو 

مقصودة كأ٭با ا٤بنادىل حسرة معيَّنػة، كإ٭بػا نصػبت؛ ألهنػا كصػفت با١بػارّْ كآّػركر، كا٤بنػادىل 
 النَّكرة ا٤بقصودة إذا كصفت نصبت.  

ػػػري حسػػػػرةن. كقػػػػد كالو  جػػػو الثَّػػػػاين: أفَّ ا٤بنػػػػادل ٧بػػػذكؼ ك)حسػػػػرة( مصػػػػدر، أم: أٙبسَّ
ػػػر، كال داعػػػي لبلخػػػتبلؼ فا٢بسػػػرة جػػػديرة ّٔػػػم، كا٤بسػػػتهزئوف  ػػػركف ُب ا٤بتظسّْ اختلػػػف ا٤بفسّْ
ػػركا علػػى أنفسػػهم. كالنّْػػداء ىنػػا  ػػركف، أك يتظسَّ ػػر علػػيهم ا٤بتظسّْ بالرُّسػػل أحريػػاء بػػأف يتظسَّ

 ة احضرم فهذا أكان (. ٦بازمّّ، أم: )يا حسر 
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 :)ليت( حرف تمنٍّ  - ٔ
غالبنػا (ُ)إفَّ )ليػت( حػرؼ ٛبػػن  يتعلَّػق با٤بسػػتظيل

كاإلنسػػاف قػد يتمػػُبَّ شػيئنا مػػع  .(ِ)
 كقوؿ القائل:   (ّ)علمو بتعذُّره

(ػػػػػػػلى ا٤بشػػػػػا فػىعى ػػػػػ)فيا ليتى الشَّبابى يعودي يومنا ***فأيخربىهي ٗب يبي
(ْ). 

 ...)  كبا٤بمكن قليبلن ٫بو: )ليتى ا٤بسافرى حاضره
 . (ٓ)أف ينصب  االسم، كيرفع ا٣برب :كحكمو  

 : كقد ينصبهما كقولو: (ٔ)كبعض أصظابو قاؿ الفرَّاء 
  

                                                

حاشػػية اآلجركميَّػػة،   فأتصػدَّؽ منػػو(. انظػر:كػػػ )ليػت ٕب مػػاالن  ( أك يقػاؿ:ىو طلػػبي مػا ال طمػػعى فيػو، أك فيػػو عسػرُ)
 (.  ٕٔ)ص:البن قاسم 

 (. ّٕٓ( مغِب اللَّبيب )ص:ِ)
ا ٯبػيء(، ك)ليػت الشَّػباب يعػود(". اإليضػاح  ( كُب )اإليضاح(:ّ) "كال يشَبط ُب التَّمِب اإلمكاف. تقوؿ:)ليػت زيػدن

 (.  ِّٗ/ِشركح تلخيص ا٤بفتاح ) (، كانظر:َُُّب علـو الببلغة )ص:
ػػواىد للبغػػدادمّْ )َٓ( قالػػو أبػػو العتاىيػػة. انظػػر: ديػػواف أيب العتاىيػػة )ص:ْ) (، ٦بػػالس ثعلػػب ُّٔ/ٓ(، شػػرح الشَّ

(: اسػمي ِّ/ِ(، هنايػة األرب ُب فنػوف األدب )ِْٗ(، انظر:البياف كالتَّبيػْب )ص:ِْٔ)ص: (. ك)الشَّػبابى
)ليػت( منصػػوب، كالشَّػاىد أنَّػػو قػد جػػاء اسػتعماؿ )ليػػت( ُب ٛبػِب ا٤بسػػتظيل، كطلػًب مػػا ال ييطمىػع فيػػو، فمػػا 

 يرجع    ينقضي من العمر ال 
اين )ص:ا١بػػػػػػُب(، ُِٓ/ُاجح.. انظػػػػػػر: اإلتقػػػػػاف )(، ىػػػػػو الػػػػػػرَّ ّٕٔ-ّٕٓ( مغػػػػػِب اللَّبيػػػػػػب )ص:ٓ)  -ُْٗ الػػػػػػدَّ

 (.  ُٓٔموصل الطُّبلب إٔب قواعد اإلعراب، لؤلزىرمّْ )ص:(، ّْٗ
 (. ِّٓ/ِ(، )َُْ/ُ( انظر:معاين القرآف، للفرَّاء )ٔ)

 

 اضدادسػرذرػػاضططضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دخولػ)غا(ػرضؼػ)ضغت(ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (ُ))يا ليتى أيَّاـ الصّْبا ركاجعا***(
 
 :مواضع )ليت( في القرآن الكريم - ٕ

 ليت( ُب القرآف الكرمي فهي على النَّظو التَّإب: أمَّا مواضع )
 ُب )ثبلثة( مواضع:  [ ٕٗالقصص:] ىجسيَة حَلَْخ حمس  أ.

 [.ّٖ[، ]الزُّخرؼ:ِٔ[، ]يػس: ٕٗ]القصص:
وِِتَ كَةُرونُ حمس

ُ
ة أ ٌَ ٌِسَْو   .ىجس..يَة حَلَْخ جَلَة 

ٔنَ حمس ٍُ ِِْٔم َحْػيَ  .ىجسيَة حَلَْخ كَ
ََِم ُبْػسَ حمس َُ  يَة حَلَْخ ثَحِِْن َوبَحْ َْشَِرْ ِ ـَجِئَْط اىَْلصِي ٍَ

ْ  .ىجسال
 
 ُب )سبعة( مواضع:      [ّٕ]النساء: ىجسيَة حَلْتَِِن حمس ب.

[، ِٓ[، ]ا٢باقَّػػػػػة:ِٕ[، ]الفرقػػػػػاف:ِّ[، ]مػػػػػرمي:ِْ[، ]الكهػػػػػف:ّٕ]النّْسػػػػػاء:
 [. ِْ[،  ]الفجر:َْ]النَّبأ:

ةحمس ًٍ ًزا َغِظي ْٔ ـَُٔز ـَ
َ
ًْ ـَأ ُٓ َػ ٌَ  .ىجسيَة حَلْتَِِن ُنُِْخ 

َخًسايَة حَلْ حمس
َ
ُْشِْك ثَِصّبِ أ

ُ
ًْ أ َ    .ىجستَِِن ل

جِْعيًّةحمس ٌَ َشا َوُكُِْخ نَْعًية  َْ ٌِخَّ َرجَْو   .ىجسكَةىَْخ يَة حَلْتَِِن 

                                                

بػة، كىػو مػن الشَّػواىد ا٤بشػهورة عنػد النَّظػويْب، كىػو مػن شػواىد ( ىػذا شػطر مػن )الرَّجػز( للشَّػاعر العجػاج بػن رؤ ُ)
(، ٖٕ/ُ) كانظر:طبقات فظوؿ الشُّعراء، البن سػبلـ ا١بمظػي (،ُِْ/ِ. انظر الكتاب )سيبويو 

(، أسػػػػػػػرار العربيَّػػػػػػػػة ِْٓ–ِّٓ/َُخزانػػػػػػػة األدب )(، ِٖكملظقػػػػػػػات ديػػػػػػػواف العجػػػػػػػاج بػػػػػػػػن رؤبػػػػػػػة )ص:
(، ا٤بفصَّػل، ََْ(، ا٤بفصَّػل ُب صػنعة اإلعػراب، للز٨َّبشػرمّْ )ص:ِّْ(، ا١بيمىل ُب النَّظو )ص:ِٗٓ)ص:

(، األصػػػوؿ ُب ّٕٔ(، مغػػػِب اللَّبيػػػب )ص:ّّْ/ْ(، شػػػرح الرَّضػػػي علػػػى الكافيػػػة )َُّ/ُالبػػػن يعػػػيش )
اين )ص:ُْٗ/ُ(، ٮبػػػع ا٥بوامػػػع )ِْٖ/ُالنَّظػػػو ) ػػػاىد فيػػػو: َُٕ/ِ(، الػػػدُّرر )ِْٗ(، ا١بػػػُب الػػػدَّ (. كالشَّ

ـى الصّْػػػػبا ر  (، ابػػػػن عػػػػادؿ ّٖٓ/ّكاجعػػػػا( فقػػػػد نصػػػػبت )ليػػػػت( االسػػػػم كا٣بػػػػرب. انظػػػػر: الػػػػدُّر ا٤بصػػػػوف ))أيػػػػا
(، دالئػػػػػػػػػل اإلعجػػػػػػػػػاز َُّإليضػػػػػػػػػاح ُب علػػػػػػػػػـو الببلغػػػػػػػػػة )ص:(، آُِ/ٓ(، البظػػػػػػػػػر احملػػػػػػػػػيط )ِْٔ/ٗ)

 (.   ِْٕ)ص:
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َع الصٍُّظِٔل َظِِيالحمس ٌَ َْشُت  ًُ لََعَ يََسيِّْ َحُلُٔل يَة حَلْتَِِن اَّتٍّ ِ ةل  .(ُ)ىجسَوئََْم َحَػضَّ اىظٍّ
ّْ حمس وَت نَِذةبَِي

ُ
ًْ أ َ  .ىجسيَة حَلْتَِِن ل

 .ىجسيَة حَلْتَِِن ُنُِْخ دَُصاثًةحمس
ُخ ِتََيةِِت حمس ٌْ  .ىجسَحُلُٔل يَة حَلْتَِِن كَسٍّ
 
َِةحمس ج.  ُب موضعْب: ىجسيَة حَلْتَ

 [.ٔٔ[، ]األحزاب:ِٕ]األنعاـ:
ٌِِِ َ حمس ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ َِة َوَُُسَٔن  ِ َب ثِآيَةِت َربّ َِة َُُصدَّ َوال َُُسّشِ  . ىجسيَة حَلْتَ
َِة حمس َغْػ

َ
َِة أ َِة الصٍُّظٔاليَة حَلْتَ َغْػ

َ
َ َوأ  .  ىجساَّللٍّ

 
 اإلعرا : – ٖ
ٌِسْزَو حمس : قولػو ، ك ىجسيَة حَلَْخ جَلَة  اسػم  ىجسٌِسْزَو حمسا٤بنػادل ٧بػذكؼ، أم: يػا قػـو

..كيقػاس عليػو غػّبه، كىػذا كجػو، كٓب يػذكر الوجػو اآلخػر، كلعلَّػو قػد ىجسجَلَةحمس)ليػت(، كا٣بػرب 
 . (ِ)استغُب عن ذل  بسبب ذكره ُب مواضع أخرل..

َِة ُُزَصدَّ حمس :ؼ النّْػداء ُب قولػو "كحػر  مسػتعمل ُب التَّظسُّػر؛ ألفَّ النّْػداء  ىجسيَة حَلْتَ
ا عنهم، أم: غّب مفيػد  يقتضي بػيٍعد ا٤بنادل، فاستعمل ُب التَّظسُّر؛ ألفَّ ا٤بتمُبَّ صار بعيدن

ِ حمس :٥بم، كقولو  ة ـَصٍّْغُخ ِِف َجِِْت اَّللٍّ ٌَ َِت لََعَ  ْن َتُلَٔل َجْفٌط يَة َخْْسَ
َ
 [.ٔٓ]الزمر: ىجسأ

                                                

اؿّْ على التَّمػِب بتنػػزيل الكلمػة منػػزلة العاقػل الػذم  ىجسيَة حَلْتَِِن حمس(  ك"ُ) يطلػب حضػوره؛ ألفَّ ا٢باجػة نداءه للكبلـ الدَّ
َِة لََعَ زيَة َخزحمس :تدعو إليو ُب حالة النَّدامة، كأنَّو يقوؿ:)ىذا مقامي  فاحضرم(، على ٫بو قولو  َت ْْسَ

زة َٓ َِزة ذِي ْغ ة ـَصٍّ  ىجسيَزة َويْيَزَ  حمسكىػذا النّْػداء يزيػد ا٤بتمػِب اسػتبعادنا للظصػوؿ. ككػذل  قولػو:  [.ُّ]األنعػاـ: ىجسٌَ
ػػ[ ِٖ]الفرقػػاف: ر بطريػػق نػػداء )الويػػل(. ك)الويل(:سػػوء ا٢بػػاؿ، كاأللػػف عػػوض عػػن يػػاء ا٤بػػتكلّْم، كىػػو ىػػو ٙبسُّ

 (.ُّ/ُٗتعويض مشهور ُب نداء ا٤بضاؼ إٔب ياء ا٤بتكلّْم". التَّظرير كالتَّنوير )
 (.ِٕٓ/ّ(، )َٕٔ/ُ( انظر: الفريد )ِ)
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نيا، كعطػػف عليػػو:  ىجسُُززَصدَّ حمسكمعػػُب:  َِززة حمسنرجػػع إٔب الػػدُّ ِ َب ثِآيَززةِت َربّ َوال َُُسززّشِ
 َ ٌِِِ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ  .  (ُ)"ىجسَوَُُسَٔن 

ٛبػػػننو مػػػراد بػػػو التَّنػػػدُّـ. كأصػػػل  ىجسحَلْتَزززِِن حمس"كحػػرؼ النّْػػػداء مسػػػتعمل ُب التَّلهػػػف. ك
ة منػػػزلة مػػن يعقػػل، كأنَّػػو ٱباطػػب كلمػػة )ليػػت( يقػػوؿ: قػػو٥بم: )يػػا لىٍيتىػػًِب( أنَّػػو تنػػػزيل للكلمػػ
ة ـَصٍّْغزُخ ِِف حمس :)احضيرم فهذا أكان (، كمثلػو قولػو  ٌَ َِت لََعَ  ْن َتُلَٔل َجْفٌط يَة َخْْسَ

َ
أ

 ِ كحػده  . كىذا ندـه على اإلشراؾ فيما مضى، كىػو يػؤذف بأنَّػو آمػن بػاهلل ىجسَجِِْت اَّللٍّ
، فيكػوف ىجسُُزصدّ حمس( النَّافيػة ُب قػراءة ا١بمهػور عطفنػا علػى . "برفع الفعلْب بعػد )ال(ِ)حينئذو"

؛ إذ لػػػيس ا٤بقصػػػود ا١بػػػزاء؛ كألفَّ  مػػػن ٝبلػػػة مػػػا ٛبنَّػػػوه؛ كلػػػذل  ٓب ينصػػػب ُب جػػػواب التمػػػِبّْ
ػببية. كالػردُّ  اعتبار ا١بزاء مع الواك غّب مشػهور، ٖببلفػو مػع الفػاء؛ ألفَّ الفػاء متأصّْػلة ُب السَّ

ػا قػدّْـ ُب الػذّْكر غّب مقصود لذاتو، كإ٭ٌبا ٛب نَّوه ٤با يقع معو مػن اإلٲبػاف كتػرؾ التَّكػذيب. كإ٭بَّ
ترؾ التَّكذيب على اإلٲباف؛ ألنَّو األصل ُب ٙبصيل ا٤بتمػُبَّ علػى اعتبػار الػواك للمعيَّػة كاقعػة 

ػػػببٌية ُب جػػػواب التَّمػػػِب. كقػػػرأه ٞبػػػزة كالكسػػػائيُّ  َب حمس : موقػػػع فػػػاء السَّ  ..ىجسَُُسزززّشِ
.. (ّ)-الفعلْب بنصب- ىجسَوَُُسٔنَ حمس ما منصوباف ُب جواب التمِبّْ  ، على أهنَّ

                                                

 (.  ُْٖ/ٕ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
 (.ِّٕ/ُٓ( ا٤بصدر السابق )ِ)
َب حمس"كقرأ ٞبزة إال العجليَّ، كحفص عن عاصم كيعقوب بنصب الباء مػن  (ّ) . ىجسَوَُُسزٔنَ حمس ، كالنُّػوف مػنىجسَُُسّشِ

:كىػذا النَّصػب علػى جػواب التَّمػِب -([َِٓ/ُ]مشػكل إعػراب القػرآف، ٤بكػي ) -قاؿ مكيُّ بن أيب طالب
صػدرنا،  فعطػف بػالواك ، فأضػمرت )أف( لتكػوف مػع الفعػل مىجسُُزَصدَّ حمس كذل  بإضمار )أف( ٞببل على مصدر

مصػدرنا علػى مصػدر، كتقػػديره: )يػا ليػت لنػػا ردِّا كانتفػاءنا مػن التَّكػػذيب، ككوننػا مػن ا٤بػػؤمنْب(. كقػرأ ابػني عػػامر 
ُب حمسبرفع الباء مػن  . فػالرفع قػد بينػا علَّتػو، كالنَّصػب علػى جػواب ىجسَوَُُسزٔنَ حمس، كنصػب النُّػوف مػن ىجسَُُسزّشِ

(، البظػػػػػػػر احملػػػػػػػيط ُِٖ/ِ(، احملػػػػػػػرر الػػػػػػوجيز )َِّ/ُُالطػػػػػػػربم ) (، انظػػػػػػر:َِ/ِالتَّمػػػػػػِب. زاد ا٤بسػػػػػػػّب )
(، تفسػػّب النَّسػػفي َْٗ/ٔ(، تفسػػّب القػػرطيب )ُُٗ/ِتفسػػّب البغػػوم )(، ّٗ/ٖ(، ابػػن عػػادؿ )ْْٕ/ْ)
ػػػػػمرقندم )(، َٗٓ/ُِالػػػػػرازم )(، ٔٔ/ّ(، تفسػػػػػّب النَّيسػػػػػابورم )ْٖٗ/ُ) (، ا٤بنػػػػػار َْٖ/ُتفسػػػػػّب السَّ
اين )ص: (، التَّيسّب ُب القراءاتِّٗ/ٕ) (، ٙببػّب ِٓٓ(، كتػاب السَّػبعة ُب القػراءات )ص:ٕٔالسَّبع، للدَّ

(، ّٖٔ(، إٙبػاؼ فضػبلء البشػر )ص:ِْٓ(، حجَّة القراءات )ص:ّْٓالتَّيسّب ُب القراءات العشر )ص:
    (.َِٗ/ِالنشر ُب القراءات العشر  )
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بػػالرَّفع كػػا١بمهور،على معػػُب أفَّ انتفػػاء  ىجسوال ُُسززّشُب حمس : عػػامر كقػػرأ ابػػن
التَّكػػػذيب حاصػػػػل ُب حػػػػْب كبلمهػػػػم، فلػػػػيس ٗبسػػػػتقبل حػػػػٌب يكػػػػوف بتقػػػػدير )أف( ا٤بفيػػػػدة 

، أم: ن ىجسَوَُُسٔنَ حمسلبلستقباؿ. كقرأ:  كػوف مػن القػـو الػذين بالنصػب علػى جػواب التمػِبّْ
  .(ُ)يعرفوف با٤بؤمنْب"

كا٢باصػػػػػل أفَّ )يػػػػػا( إذا دخلػػػػػت علػػػػػى حػػػػػرؼ أك فعػػػػػل تكػػػػػوف حػػػػػرؼ تنبيػػػػػو، كإذا 
 عددناىا حرؼ نداء نقدر ا٤بنادىل ٧بذكفنا؛ ألفَّ ا٤بنادىل ال يكوف إال ا٠بنا.. 

 كأفَّ )ليت( حرؼ ينصب االسم كيرفع ا٣برب، كمعناه التَّمِب، كأهنا تفيد تأكيده.
َِزةحمس :كُب )البظر(: "األصح أفَّ )يػا( ُب قولػو  حػرؼ تنبيػو ال حػرؼ  ىجسيَة حَلْتَ

. كليس ُب الكبلـ منادىل ٧بذكؼ، كعلَّل ذل  بأفَّ كوهنا للنّْداء كا٤بنادىل ٧بػذكؼ (ِ)نداء"
. ككػذل  سػيبويو (ّ)فيو إجظاؼ كبػّب؛ ألفَّ ُب ذلػ  حػذؼ ٝبلػة النّْػداء، كحػذؼ متعلَّقػو

 . (ْ)ها للتَّنبيوُب )الكتاب( جعل
( أك )حبَّػػذا( فهػػي :  كُب )التَّسػػهيل( البػػن مالػػ  "إف كليهػػا )ليػػت( أك )ربَّ

 .(ٓ)للتَّنبيو ال للنّْداء"
 

                           
 

 
 

  

                                                

 (.ُٖٓ/ٕ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
 (.   ْٕٔ/ْ( البظر احمليط )ِ)
 (.ُٖ/ٓ(، كانظر: ركح ا٤بعاين )َِّ/ٖ( انظر: البظر احمليط )ّ)
 (.َّٕ/ِ( انظر: الكتاب، لسيبويو )ْ)
 (.ّٖٓ/ّ(، التَّسهيل، البن مال  )ُُٔ/ّ( دراسات ألسلوب القرآف الكرمي )ٓ)
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 تعريف الَّد عاء:  أواًل:
دُّعاءي كالنّْػػداءً . كقػد دعػا يػدعو ديعػاءن كدىٍعػوىل، كالػػ(ُ)الػدُّعاء: الرَّغبة ًإٔب اهلل 

 

لكػػػن النّْػػػداءي قػػػد يقػػػاؿ ًإذا قيػػػل: )يىػػػا( ك)أىيىػػػا( ك٫بػػػو ذلػػػ  مػػػن غػػػّب أىف ييضػػػمَّ ًإليػػػو االسػػػم، 
كالػػدُّعاءي ال يكػػاد يقػػاؿ إال ًإذا كػػاف معػػو االسػػم ٫بػػو: يػػا فػػبلف، كقػػد يسػػتعمل كػػلُّ كاحػػػد 

  .(ِ)منهما موضع اآلخر
َسِو حمس :قػاؿ  ٍَ ٍَ  اذليَن ة ال يَْع ٍَ ِ كىػو  [،ُُٕ]البقػرة: ىجسُع إال ُدشَلًء َوُِزَساءً َحِْػُِق ث

"كالطَّلػػػب إف كػػػاف بطريػػػق العلػػػو  : مػػػن اإلنشػػػاء الطَّلػػػيبّْ. قػػػاؿ صػػػاحب )الكليَّػػػات(
سػواء كػاف عالينػػا حقيقػة أك ال فهػػو أمػر
، كإف كػػاف علػى طريػػق السُّػفل سػػواء كػاف سػػافبلن (ّ)

                                                

  (،ِٕٓ/ُْ(، لساف العرب، مادَّة: )دعا( )ّٖٖ/ِ(، بصائر ذكم التَّمييز )ْْٕانظر: الكليَّات )ص: (ُ)
القاموس احمليط  (،ْٔ/ّٖككذل  ُب )تاج العركس( )(، ِّٓ/ِاحملكم كاحمليط األعظم، مادَّة: )دعو( )

 (.ُٓٓٔ)ص:
 (.ّْٕ/ُ(، ا٤بفردات، للرَّاغب )ّٖٖ/ِبصائر ذكم التَّمييز )(  ِ)
حاؿ كونو –ذا ( )ما كاف عالينا حقيقة( كقوؿ السَّيد لعبده: افعل كذا. )أك ال( كقوؿ العبد لسيّْده: افعل كّ)

فخرج الدُّعاء كااللتماس؛ ألفَّ األكَّؿ من األدّن، كالثَّاين من ا٤بساكم، ٖببلؼ األمر؛ فإنَّو  -طالبنا للعلو
. كا٤براد بطلبو العلوَّ أف يعدَّ نفسو عالينا بإظهار حالو العإب، كذل  بأف يكوف   يشَبط فيو طلب اآلمر العلوَّ

 على جهة التَّواضع كاال٬بفاض، فسمّْي ميلو ُب كبلمو إٔب العلوّْ طلبنا لو كبلمو على جهة الغلظة كالقوَّة ال
(. كُب )الكتاب(: "إفَّ َُّ–َّٗ/ِسواء كاف عالينا ُب نفسو أك ال. انظر: شركح تلخيص ا٤بفتاح )

عاء  ٤بن أصل الدُّعاء أف يكوف على لفَ )األمر(، كإ٭با استعظم أف يقاؿ: أمره، كاألمر ٤بن دكنى ، كالدُّ
 =فوق ، كإذا قلت: )اللهمَّ اغفر ٕب( فهو كلفظ  إذا أمرت فقلت: )يا زيدي أكـر عمرنا(، ككذل  إذا

 

 اضدابعػرذرػػاضططضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سؽػاضدراءادتخدامػأداةػاضظداءػػػػػػػػػػػػػ
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، كمػػن(ُ)ُب الواقػػًع أـ ال  فػػدعاء" األدّن دعػػاءه  . كقيػػل: مػػن األعلػػى أمػػره
. قػػاؿ ابػػني عرفػػة (ِ)

ززِسَُة اىززحمس :ُب تفسػػّب قولػػو  ْْ ًَ زا ْعززَذلِي ٍُ ْ اَ  ال َ "الطَّلػػب مػػن األدّن  [:ٔ]الفاٙبػػة: ىجسّصِ
 لؤلعلػػى سػػؤاؿ عنػػد ا٤بنطقيػػْب كدعػػاء عنػػد النَّظػػويْب. كمػػنهم مػػن قػػاؿ: إف كػػاف هلل 

 . (ّ)فهو دعاء، كإف كاف لغّبه فهو أمر"
ات( أفَّ الطَّلػػب مػػع ا٣بضػػوع مطلقنػػا لػػيس بػػدعاء، بػػل كقػػد حقَّػػق صػػاحبي )الكليَّػػ
، كمػػػػا (ْ)ُب العػػػػرؼ كُب ٝبيػػػػع االصػػػػطبلحات الػػػػدُّعاء ٨بصػػػػوصه بالطَّلػػػػب مػػػػن اهلل 

                                                                                                                                 

)اضرٍب(. كقد ٯبيء األمر كالنَّهي كالدُّعاء على لفَ ا٣برب إذا ٓب  عرضت فقلت: )انزؿ( فهو على لفَ:=
َي لفَ ا٣برب، كا٤بعُب دعا  ءه، كٓب يلبٍس؛ ألنَّ  ال تعلم أفَّ اهلل يلبس، تقوؿ: )أطاؿى اهلل بقاءهي( فاللَّف

قد أطاؿى بقاءهي ال ٧بالة، فمٌب أيلبسى شيءه ًمٍن ذىا با٣برب ٓب ٯبز حٌبَّ يبْبى، فتقوؿ على ذا: )ال يغفر اهلل لىوي 
: )ال يغفري اهلل لىوي كيقطعي يده( ٓب ٯبز أف ٘بـز )يقطع(؛ ألنَّوي ال يشاكل األكَّؿ ؛ ألفَّ كال يرٞبوي(، فإف قلتى

فهذا دعاء لو فبل يتَّفق ا٤بعُب،  ،األكَّؿ دعاءه عليو. كإذا جزمتى )يقطعي( فقد أردت: )كال يقطعي( اهلل 
كإذا ٓب يتَّفق ٓب ٯبز النَّسق. كاعلم أفَّ الدُّعاء ٗبنػزلة األمر كالنَّهي، كإ٭با قيل: )دعاء(؛ ألنَّو استعظم أف 

ا فأصلح شأنو، كعمرنا ليجزه اهلل خّبنا.  يقاؿ: أمر أك هني. كذل  قول : اللهمَّ  ا فاغفر ذنبو، كزيدن زيدن
ا ليقطع اهلل يده(". الكتاب،  ا أمر اهلل عليو العيش؛ ألفَّ معناه معُب: )زيدن كتقوؿ: زيدا قطع اهلل يده، كزيدن

عاء كاألمر ك َُّ/ِلسيبويو ) النَّهي (، كانظر: األصوؿ ُب النَّظو، البن السَّراج، فصل من مسائل الدُّ
(ِ/َُٕ-ُُٕ.) 

 (.ِٖٓالكليَّات )ص:  (ُ)
(، ِٔ/ُ(، البهجة ُب شرح التُّظفة )َِّ/ُ(،  ابن عادؿ )ٕٔ/ُانظر: حاشية ا١برجاينّْ على الكشاؼ  ) (ِ)

اين )ص:  (. قاؿ األخضرمُّ:ِْٔ/ِ(، كالتَّصريح )َُُا١بُب الدَّ
 م فىاٍلًتماسه كىقىعا()أىٍمره مىعى اٍسًتٍعبل كىعىٍكسيوي ديعا***كىُب التَّساكً 

فػػاألمري مػػا دؿَّ علػػى الفعػػل بذاتػػو كاضػػرب، كقولػػػو: )مىػػعى اٍسػػًتٍعبل(، أم: مػػع إظهػػار الطَّالػػب العلػػوَّ علػػػى             
ا٤بطلػػوب منػػو. )كىعىٍكسيػػوي(، أم: طلػػبي الفعػػًل ال مػػع اسػػتعبلء، بػػل مػػع خضػػوع كإظهػػار الطَّالػػب اال٬بفػػاض 

سػاكم التمػػاس، كقػوؿ بعػػض ا٣بدمػة لػػبعض: أعطػِب عمػػامٍب. السػلَّم بشػػرح عػن ا٤بطلػػوب منػو دعػػاء، كُب التَّ 
 (.  ُٕالشَّيخ دركيش القويسِب )ص:

  (.  َُِ/ُتفسّب ابن عرفة ) (ّ)
ػػػػػرعي(، ككػػػػػذل  ُب )االصػػػػػطبلح  يعػػػػػُب أفَّ الػػػػػدُّعاء ٨بصػػػػػوصه بالطَّلػػػػػب مػػػػػن اهلل   (ْ) ُب )االصػػػػػطبلح  الشَّ

ُب )٦بمػوع الفتػاكل(: أفَّ "اسػتعماؿ  (. كقػد نبَّػو ابػن تيميػة العرُبّْ(، ككذل  ُب )االصػطبلح اللُّغػوم
 =الػدُّعاء ُب العبػادة كا٤بسػػألة مػن اسػتعماؿ اللَّفػػَ ُب حقيقتػو الواحػدة، لػػيس مػن ا٤بشػَبؾ، كال ا٤بتػػواطئ، كال
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ػػػػػػػق أفَّ االلتمػػػػػػػاس ال يسػػػػػػػتعمل إال ُب مقػػػػػػػاـ التَّواضػػػػػػػع ػػػػػػػؤاؿ فهػػػػػػػو أعػػػػػػػمُّ (ُ)حقَّ ػػػػػػػا السُّ ، كأمَّ
ف كاف ٩بكننا، فػإف كػاف حصػوؿ أمػر منو..كا٤بطلوب بو إف كاف ٩بَّا ال ٲبكن فهو التَّمِب، كإ

ُب ذىن الطَّالػب فهػو االسػتفهاـ، كإف كػاف حصػوؿ أمػرو ُب ا٣بػارج، فػإف كػاف ذلػ  األمػري 
انتفػػاء فعػػل فهػػو النَّهػػي، كإف كػػاف ثبوتػػو فػػإف كػػاف بأحػػد حػػركؼ النّْػػداء  فهػػو النّْػػداء، كإال 

علّْقػػةو ٖبصوصػيَّة ا٤بطلػػوب موقوفػػة فهػو األمػػر. كالطَّلػبي فعػػله اختيػػارمّّ ال يتػأتَّى إال بػػإرادةو مت
 على امتيازه عمَّا عداه. 

ٯبػػػػػػوزي بلفػػػػػَ ا٤باضػػػػػػي كا٤بضػػػػػػارع، كبصػػػػػيغة األمػػػػػػر علػػػػػػى  كالطَّلػػػػػب مػػػػػػن اهلل 
اصػػطبلح األدبػػاء، ككػػذا الثَّنػػاء مثػػل: )صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم( ك)ٞبػػدت اهلل(، ك)أٞبػػده(، 

مكاف الوعد ُب الثَّناء على ٖببلؼ: )أضرب(، ك)أبيع(، كالفرؽ إمكاف الوعد فيو، كعدـ إ
فػػإفَّ حػػرؼ التَّنفػػيس  ،كالطَّلػػب منػػو إال إذا قػػاـ دليػػل مثػػل: سأسػػتغفر اهلل  اهلل 

 .  (ِ)دليل الوعد"

                                                                                                                                 

أفَّ كالدُّعاء لىٍوفه مػن الطَّلػب، إال  .(. كسيأٌب بيافي قوؿ ابن تيمية ُُ/٦ُٓبموع الفتاكل ) آّاز"=
باختبلؼ الطَّالب كا٤بطلوب منػو، فػإٍف كػاف الطالػبي أدّن مػن ا٤بطلػوب منػو ال ييقػاؿ لػو فعػل  الطَّلب ٱبتلف

أمػػػر. بػػػل يقػػػاؿ لػػػو: دعػػػاء. كينبغػػػي أف نلظػػػَ ذلػػػ  أثنػػػاءى اإلعػػػراب فػػػإٍف كػػػاف ا٤بطلػػػوب ىػػػو مػػػن األٍدّن إٔب 
 األعلى فبل يقاؿ: ًفٍعل أمر، بل فعلي دعاء. 

ُب العػػرؼ إ٭بػػا  : مػػة التَّفتػازاينُّ ٤بػأمور ُب الرُّتبػػة. كقػاؿ العبللػػب مػع التَّسػػاكم بػْب اآلمػػر كا)االلتمػاس( الطَّ  (ُ)
اؿُّ علػى طلػب الشَّػػيء  َي الػدَّ يطلػق علػى مػا يكػوف مػع تواضػػع مػا ال مػع التَّسػاكم. كقيػل: االلتمػاس ىػػو اللَّفػ

ين التَّفتػػازاين علػػى العبل (، انظػػر: ٨بتصػػرُُِ/ُمػػاء )داللػػة كضػػعيَّة مػػع التَّسػػاكم. دسػػتور العل مػػة سػػعد الػػدّْ
(، التَّوقيػػػف ُٓ(، التَّعريفػػػات )ص:َُّ–َّٗ/ِ(، شػػػركح تلخػػػيص ا٤بفتػػػاح )َّٗ/ِتلخػػػيص ا٤بفتػػػاح )

(. كالفرؽ بْب االلتمػاس كالطَّلػب أفَّ االلتمػاس طلػبه بػاللَّمس ٍبَّ ٠بيّْػي كػلُّ ٕٖعلى مهمات التَّعاريف )ص:
ػػػا ٦بػػػازنا. الفػػػركؽ ا ػػػعد ٓٔللُّغويَّػػػة )ص:طلػػػبو التماسن (. أقػػػوؿ: كمػػػع التَّسػػػاكم ُب الرَّتبػػػة فقػػػد نبَّػػػو العبلَّمػػػة السَّ

ككذل  صاحب )الكليَّات( إٔب أفَّ ٜبَّة فرقنا بْب االلتماس  كالسُّؤاؿ، فااللتمػاسي يسػتعملي ُب مقػاـ التَّواضػع، 
ػػا فبينهمػا عمػـو كخصػػوص كالسُّػؤاؿ أعػمُّ. أقػػوؿ: كعلػى ذلػ  فكػػلُّ التمػاس سػؤاؿ، كلػػيس كػلُّ سػؤاؿ التم اسن

 مطلق.
 (.ِٖٓ( الكليَّات )ص:ِ)
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ػػػم فرَّقػػػوا بػػػْب )األمػػػر( ك)الػػػدُّعاء( ك)االلتمػػػاس( ُب الصّْػػػيغة الواحػػػدة،  كا٢باصػػػل أهنَّ
 .-بفتح الطاء ا٤بهملة–اطىب كا٤بخ -بكسر الطاء ا٤بهملة–كذل  بالنَّظر إٔب ا٤بخاًطب 

كإف كػػػػاف معػػػػو خضػػػػوعه  كلكػػػػن ينبغػػػػي أف نلظػػػػَ أفَّ الطَّلػػػػب مػػػػن غػػػػّب اهلل 
ا ىو سؤاؿه كالتماسه كرجاءه   .-كما تقرَّر–كانكساره كذؿّّ فليس بدعاءو، كإ٭بَّ

كما سبق يصدؽ أيضنا على )ال النَّاىية(. فما كاف األعلى إٔب األدّن يسمَّى هنينا، 
ػػا، كذلػػ  مػػع مبلحظػػة االعتبػػارات كبػػالعكس يسػػمَّ  ى دعػػاءن، كمػػن ا٤بسػػاكم يسػػمَّى التماسن

 السَّابقة.
   :مثبلن على لساف لقماف  فقولو 

ِ حمس  هنيه حقيقيّّ. [ُّ]لقماف: ىجسال تَُْشِْك ثِةَّللٍّ
 على لساف ا٤بخاطىبْب:  كقولو 

َِة وَ حمس َُة َربٍّ
ْ
ْرَػد
َ
ْو أ
َ
َِة أ َِة ال دَُؤاِرْشَُة إِْن نَِعح ُّ لََعَ َربٍّ ة َْحَيْذَ ٍَ ا َن َِة إَِْصً ٍِْو َغيَيْ ال َُتْ

ة ال َغةكََح جَلَة ثِِّ اذلي ٌَ ِيَِْة  ٍّ َِة َوال ُُتَ َِة َربٍّ ِ َْ َرجْي ٌِ ا ىو ليس هنيا حقيقيِّ [ ِٖٔ]البقرة: ىجسََ  ا، كإ٭بَّ
كأنو حاضر مع ا٤بناًدم غّب غافل  ،كإسقاط حرؼ النداء يشّب إٔب قرب ا٤بنادىل دعاءه. 
كثرة ٦بيء النداء باسم الرب ا٤بقتضي للقياـ بأمور العباد " :.  قاؿ الشاطيب عنو

كإصبلحها؛ فكاف العبد متعلق ٗبن شأنو الَببية كالرفق كاإلحساف، قائبل: يا من ىو 
كننا على اإلطبلؽ أًب لنا ذل  بكذا، كىو مقتضى ما يدعو بو، كإ٭با أتى ؤ ا٤بصلح لش

 .(ُ)"اف اقتضتها األحواؿُب مواضع قليلة، ك٤بع (اللهم)
( فكقولػػػػ ى لصػػػػاحب ى أك زميلػػػػ ى أك أخيػػػػ ى أك مىػػػػن يسػػػػاكي ى ُب  أمَّػػػػا )االلتمػػػػاسي

تتظػدَّث ّٔػا  الػٍبالرُّتبة: )ال تقلٍق يا أخي فاالمتظافي سهله(، أك مػا إٔب ذلػ  مػن األفعػاؿ 
ا حينئذو تسمَّى التماسنا.  مع ندّْؾ؛ فإهنَّ
إليػػو غػػّب مػػرَّة مػػن حيػػ ي كػػوفي االلتمػػاس  لوَّحػػتي  الػػذمكلكػػن ٯبػػرم ذلػػ  ا٣بػػبلؼ 

 يستعملي ُب مقاـ التَّواضع، فبل يقاؿ عن ا٤بثاؿ اآلنف الذّْكر: إنَّو التماس.

                                                

 (.َِّ/ْا٤بوافقات )( ُ)
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ػػػرعي، كبػػػْب االصػػػطبلح اللُّغػػػوم،  كينبغػػػي أف ٭بيّْػػػز بػػػْب الػػػدُّعاء ُب اصػػػطبلحو الشَّ
ر  مػػػن أمػػػور فػػػع ضػػػإذا نػػػاداه كطلػػػبى منػػػو ٙبقيػػػقى نفػػػعو أك د ،"دعػػػا ا٤بػػػؤمن ربَّػػػو  يقػػػاؿ:

نيا. نيا، أك أمػػػور اآلخػػػرة. كدعػػػا الػػػوثِبُّ مٍعبيػػػوده، إذا نػػػاداه، كطلػػػب أمػػػرنا مػػػن أمػػػور الػػػدُّ  الػػػدُّ
ػػع مشػػلى كػػلَّ ذكػػرو هلل  كاشػػتهر الػػدُّعاء بأحػػد معانيػػو اللُّغويَّػػة، كىػػو ا٤بعػػُب الػػدّْيِب لػػو، مػػع توسُّ

،  كثنػػػاءو عليػػػو بصػػػفاتو كأ٠بائػػػو ا٢بسػػػُب؛ ألفَّ ًذٍكػػػرى اهلل  ػػػى منػػػو رضػػػواف اهلل يي رجى
  كثوابو، فهو ذك داللةو طلبيَّةو، كيتضمَّن غالبنا نداء اهلًل .ٕبمده كالثَّناء عليو 

مػا ىػو نػداءه لػو  ما ىػو ميٍطلىػقي ًذٍكػرو لػو، كمػن دعػاء اهلًل  فمن دعاء اهلل 
نيا، أك خػػّباًت اآلخػػػر  ة، أك بطلػػب يتضػػمَّن اٍسػػًتٍجداءى ٙبقيػػػًق مرغػػوبو فيػػو مػػن خػػػّبات الػػدُّ

نيا أك أمور اآلخرة.   دفًع مكركهو من أيمور الدُّ
ػػػل ا٣بربيَّػػػة،  كيكػػػوف الػػػدُّعاء بًصػػػيغو كثػػػّبةو تشػػػملي صػػػيغى األمػػػًر كالنَّهػػػي، كصػػػيغى ا١بيمى

 كاألصل فيو النّْداء مع طلبو بًصيىغ األىٍمًر أك النػٍَّهي، ككثّبنا ما ٰبيٍذىؼي حىٍرؼي النّْداء.
ًيَّػػة، مثػػل: )رىًحػػمى اهلل فبلننػػا كغىفىػػرى لػػو(، أك )يػىػػػٍرحىمي اهلل ككثػػّبنا مػػا ييػػٍدعىى بصػػيغىةو  خىربى

 فيبلننا كيػىٍغًفر لو(.
ػػػو هلل  ػػػو  كالػػدُّعاءي ا٤بوجَّ ػػػلّْ العبػػادات، كالػػػدُّعاءي كفٍػػقى ا٤بعػػػُب الػػدّْيِب ا٤بوجَّ مػػن أجى

ال يغفري أف ييٍشرؾ بو كيغفر ما دكف ذل  ٤بػن  كاهلل  ،شٍرؾه باهلل  لغّب اهلل 
 يشاء.

َٔةُ اْتَّقِ وَ حمس :يقوؿ اهلل  ٍء اذليسَلُ َدْغ ًْ بَِشْ ُٓ َ َْ ُدوُِِّ اَل يَْعذَِجيجَُٔن ل ٌِ ََ يَْسُغَٔن 
ََ إاِلٍّ ِِف َطاَل  ة ُدشَلُء اىَْنـِصِي ٌَ َٔ ثَِجةىِؾِِّ َو ُْ ة  ٌَ ةءِ حِلَجْيَُؼ ـَةهُ َو ٍَ ْ يِّْ إََِل ال  ىجسلٍ إاِلٍّ َنَجةِظِع َنفٍّ

 [.ُْ]الرعد:
َْ كِْػٍٍِي حمس :كيقوؿ  ٌِ يُِهَٔن  ٍْ ة َح ٌَ َْ ُدوُِِّ  ٌِ ََ دَْسُغَٔن  ِي إِْن  =َواذلٍّ

حِ يَْسُفُصوَن  ٌَ ًْ َوئََْم اىْلَِية ٔا ىَُس ة اْظذََجةثُ ٌَ ٔا  ٍُِػ ْٔ َظ َ ًْ َول ٔا ُدشَلَءُز ُػ ٍَ ًْ اَل يَْع ُْ دَْسُغٔ
ًْ َواَل يُجَّجِبَُم ٌِسُْو َرجٍِي  نُِس  [.ُْ -ُّ]فاطر: ىجس<بَِِشْ
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ػػى  نيويَّػػة، كمػػا فعػػل موسى كقػػد يتػػأدَّب الػػدَّاعي مػػع ربّْػػو ُب طلػػب بعػػض حاجاتػػو الدُّ
،  :َرززْيٍ ـَلِززيٌ حمس كىػو عنػد )مػاًء مىػٍدين(، إٍذ قػػاؿ َْ ٌِزز َُضىْززَخ إََِلٍّ 

َ
ززآ أ ٍَ ِ  ىجسَرّبِ إِّّنِ ل

 [.ِْ]القصص:
ػػػد   مػػػع ربّْػػػو، كُب نفسػػػو أف ٰبيىػػػوّْؿ اهلل  كتػػػأدُّب رسػػػوؿي اهلل ٧بمَّ

كَْس َُزَصى حمس :لقبلة إٔب )الكعبة ا٤بشرَّفة(، فجعل يقلّْػب كٍجهىػوي ُب السَّػماء، فقػاؿ اهلل ا
ة َْ ٍَِّم كِجْيًَح دَصَْطة َ حّلِ َٔ ُِ ةءِ ـَيَ ٍَ َِٓم ِِف العٍّ َت وَْج

 .   (ُ)"[ُْْ]البقرة: ىجسَتَليَّ
اللُّغويَّػة ىو أحد معاين الدُّعاء  الذمكحي  إفَّ الدُّعاء قد اشتهر ٗبعناه الشَّرعي، ك 

يتناكؿ )النّْداء( كػلُّ مػا  الذمكسيأٌب ُب الفصل -فإفَّ العناية كاالىتماـ ىنا ٗبا قد اشتهر..
 . -يتعلَّق بو

إٔب أفَّ اسػػػػػتعماؿى الػػػػػدُّعاء ُب العبػػػػػادة كا٤بسػػػػػألة مػػػػػن  كقػػػػػد نبَّػػػػػو ابػػػػػني تيميػػػػػة 
كال آّػػاز حيػػ   ، كال ا٤بتػػواطئ،(ِ)اسػتعماؿ اللَّفػػَ ُب حقيقتػػو الواحػدة، لػػيس مػػن ا٤بشػَبؾ

                                                

 (.ِٕٓ –ِٓٓ/ُ( بتصرُّؼو عن )الببلغة العربيَّة أسسها كعلومها كفنوهنا( )ُ)
( )ا٤بشػػػَبؾ( ىػػػو اللَّفظػػػة ا٤بوضػػػوعة ٢بقيقتػػػْب ٨بتلفتػػػْب أك أكثػػػر، كضػػػعا أكَّالن مػػػن حيػػػ  ٮبػػػا كػػػذل (. فخػػػرج بػػػػ: ِ)

( ا٤بنقػػػوؿ، كخػػػرج بقيػػػد )الوضػػػع ػػػيء با٢بقيقػػػة، كعلػػػى غػػػّبه بآّػػػاز، كخػػػرج بقيػػػد: )أكَّالن (: مػػػا يػػػدؿُّ علػػػى الشَّ
ػػػا  )ا٢بيثيَّػػػة(: ا٤بتػػػواطئ فإنَّػػػو يتنػػػاكؿ ا٤باىيَّػػػات ا٤بختلفػػػة، لكػػػن ال مػػػن حيػػػ  ىػػػي كػػػذل ، بػػػل مػػػن حيػػػ  إهنَّ

األسػرار عػن أصػوؿ  (، كشػفُّٔ-ّٗٓ/ُ(، احملصػوؿ )ٕٓ/ُمشَبكة ُب معُب كاحد. إرشػاد الفظػوؿ )
 ُب )السُّلَّم(:    (. قاؿ األخضرمَٔ/ُفخر اإلسبلـ البزدكم )

 )كنسػبة األلفاظ للمعاين***ٟبسة أقساـ ببل نقصاف(                                           
  ٚبالف***كاالشَباؾ عكسو الَبادؼ()تواطؤ تشاك                                              
قولو: )تىواطيؤه(..كىو القسم األكَّؿ من ا٣بمسة كاإلنساف؛ فإفَّ معناه ال ٱبتلػفي ُب أفػراده، كيسػمَّى ذلػ              

ا٤بعػػػُب متواطئػػػا لتػػػواطئ أفػػػراده، أم: توافقهػػػا فيػػػو؛ فػػػإفَّ أفػػػراد اإلنسػػػاف كلَّهػػػا متوافقػػػةه ُب معنػػػاه مػػػن ا٢بيوانيٌػػػة 
ا االختبلؼي بينهم ا بعوارضو خارجةو كالبياض كالسَّواد كالطُّوؿ كالقصر. فإف كاف معنػاه ٨بتلفنػا كالنَّاطقٌية، كإ٭بَّ

ُب أفراده كالنُّور؛ فإفَّ معنػاه ُب الشَّػمس أقػول منػو ُب القمػر. ككالبيػاض؛ فػإفَّ معنػاه ُب العػاج أقػول منػو  ُب 
. كيقػػاؿ للمعػػُب مشػػك ؛ ألفَّ النَّػػاظ ر إذا نظػػر ُب األفػػراد باعتبػػار الثَّػػوب، فالنّْسػػبة بينػػو كبػػْب أفػػراده تشػػاك ه

أصػػل ا٤بعػػػُب ظنَّػػػو متواطئنػػػا، كإذا نظػػػر باعتبػػػار التَّفػػػاكت ظنَّػػػو مشػػػَبكنا فظصػػػل لػػػو التَّشػػػك . كيسػػػمَّى اللَّفػػػَ 
متواطئػػا كمعنػػػاه، كُب الثَّػػػاين مشػػػككنا كمعنػػػاه. كإذا نظػػػر بػػػْب معػػػُب اللَّفػػػَ كبػػػْب لفػػػَ آخػػػر فػػػإف ٓب يصػػػدؽ 

= اآلخػػػػر، فالنّْسػػػبة بينهمػػػػا ٚبػػػالف، أم: تبػػػػاين، كاإلنسػػػاف كالفػػػػرس أحػػػدٮبا علػػػى شػػػػيءو ٩بػػػا يصػػػػدؽي عليػػػو
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لََم حمس :قػػاؿ: كػػلُّ دعػػاءو مسػػألة متضػػمّْن لػػدعاء العبػػادة. كعلػػى ىػػذا فقولػػو 
َ
ِإَوَذا َظززد

اِع إَِذا َدشَلنِ  َٔةَ ادلٍّ ِجيُت َدْغز
ُ
يتنػاكؿي نػوعي الػدُّعاء.  [ُٖٔ]البقػرة: ىجسِغَجةدِي َخِّنِ ـَإِّّنِ كَصِيٌت أ

ػػػرٍت اآليػػػة. قيػػػل: أعطيػػػو إذا سػػػألِب . كقيػػػل: أثيبػػػو إذا عبػػػدين. كالقػػػوالف كبكػػػل  منهمػػػا فيسّْ
متبلزمػػاف. كلػػيس ىػػذا مػػن اسػػتعماؿ اللَّفػػَ ا٤بشػػَبؾ ُب معنييػػو كليهمػػا أك اسػػتعماؿ اللَّفػػَ 
ُب حقيقتػػػو ك٦بػػػازه، بػػػل ىػػػذا اسػػػتعمالو ُب حقيقتػػػو ا٤بتضػػػمّْنًة لؤلمػػػرين ٝبيعنػػػا. فتأمٍَّلػػػو فإنَّػػػو 

موضوعه عظيمي النفع، كقلَّ ما يفطن لو
(ُ). 

فَّ العبػػػارة الواحػػػدة تطلػػػق إطبلقنػػػا حقيقيِّػػػا علػػػى ٝبيػػػع ا٢بقػػػائق فتكػػػوف كىػػػو يعػػػِب أ
، كال يكػػػوف ذلػػػ  اإلطػػػبلؽي مػػػن ا٤بشػػػَبؾ كال مػػػن (ِ)حقيقػػػة )شػػػرعيَّة( ك)لغويَّػػػة( ك)عرفيَّػػػة(

 ا٤بتواطئ كال من آّاز.
ٍُ حمس :كقػد فيسّْػر قولػو  ْ ُّ اَل َُيِتَّ ال ًْ دَََضَّشًل وَُرْفَيًح إٍُِّ ٔا َربٍُّس ََ اْدُغ َواَل  55ْػَذِسي

ْدِعجَِ   ٍُ ْ ََ ال ٌِ ِ كَصِيٌت  ًػة إِنٍّ رَْْحََخ اَّللٍّ ٍَ ْٔـًة َوَغ ٔهُ َر ة َواْدُغ َٓ ْرِض َبْػَس إِْصاَلِخ
َ
ُتْفِعُسوا ِِف اأْل

                                                                                                                                 

..كاللَّفػػَ إف تعػػدد معنػػاه كعػػْب الباصػػرة كا١باريػػة فالنّْسػػبة بينػػو كبػػْب مػػا لػػو مػػن ا٤بعػػاين االشػػَباؾ؛ الشػػَباؾ =
ا شػػرح دؼ..انظػػر: )ا٤بعنيػػْب ُب اللَّفػػَ الواحػػد. كإف تعػػدَّد ا٤بعػػُب كاإلنسػػاف كالبشػػر فالنّْسػػبة بػػْب اللَّفظػػْب الَبَّ

 (.  ُٕا٤بنورؽ( )ص: السُّلَّمالشَّيخ دركيش القويسِب على 
 (.  ُْٓ/ّ(، بدائع الفوائد )ُُ/ُٓ( انظر: ٦بموع الفتاكل )ُ)
( )ا٢بقيقػػة اللُّغويَّػػة( كىػػو مػػا كضػػعها كاضػػع اللُّغػػة، كالدابَّػػة لكػػلّْ مػػا دبَّ علػػى كجػػو األرض، كالصَّػػبلة للػػدُّعاء..، ِ)

ػػارع مػػن الػػدُّعاء للعبػػادة ا٤بخصوصػػة، كىػػي كا٢بقيقػػة الشَّػػ ػػارع، كالصَّػػبلة نقلهػػا الشَّ رعيَّة كىػػي مػػا كصػػفها الشَّ
األقػػواؿ كاألفعػػاؿ ا٤بعلومػػة ا٤بفتتظػػة بػػػالتَّكبّب ا٤بختتمػػة بالتَّسػػليم، فتظمػػل ُب كػػػبلـ أىػػل الشَّػػرع علػػى ذلػػػ . 

، كىػم طائفػة ٨بصوصػة منسػوبوف ٢برفػة كػالنَّظويْب نقلػوا  كالعرفيَّة ا٣باصَّة، كىي ما كضعها أىػل عػرؼ خػاص 
اؿّْ علػى معػُب ُب نفسػو مقػَبفو بأحػًد األزمنػة الثَّبلثػة الشػتماؿ اللَّفػَ  الفعل مثبلن من األمر كالشَّػأف للفػَ الػدَّ
ْـّ، أم: مػا كػاف النَّاقػل ٥بػا مػن  ا٤بذكور علػى األمػر كالشَّػأف. كالعرفيَّػة العامَّػة كىػي مػا كضػعها أىػل العػرًؼ العػا

ابَّػػًة نقلهػػا ٝبيػػع ا لطَّوائػػف ككونػػو داخػػبلن ُب ٝبلػػة أىػػل البلػػد ٕبيػػ  ال يتوقَّػػف علػػى أمػػر يضػػبط أىلهػػا، كالدَّ
ْـّ مػن كػلّْ مػا يػدبُّ علػى األرض كخصَّػها بػذات ا٢بػوافر..الفرس كا٢بمػار كالبغػل، كأىػل )العػراؽ(  العرؼ العا

ذه الثَّبلثػػة األخػػّبة. انظػػر: الفػػركؽ بػػالفرس، كأىػػل )مصػػر( با٢بمػػار. كال يشػػَبط العلػػم بشػػخص النَّاقػػل ُب ىػػ
(، األصػوؿ مػػن علػم األصػػوؿ ِْٔ/ُ(، هنايػػة السُّػوؿ )ّٗ(، األشػباه كالنَّظػائر، البػػن ٪بػيم )ص:ُّّ/ُ)

 (...اْب.     َْٓ/ِ(، ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو )َِ)ص:
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بػػدعاء ا٤بسػػألة، كدعػػاء العبػػادة. "فهاتػػاف اآليتػػاف مشػػتملتاف علػػػى [، ٔٓ–ٓٓ]األعػػراؼ: ىجس56
، كدعػػاء ا٤بسػػػألة؛ فػػإف الػػدُّعاء ُب القػػػرآف يػػراد بػػو ىػػػذا آداب نػػوعي الػػدُّعاء، دعػػػاء العبػػادة

تارة، كىذا تارة، كيراد بو ٦بموعهما، كٮبا متبلزماف؛ فػإفَّ دعػاء ا٤بسػألة ىػو طلػب مػا ينفػع 
الػػدَّاعي، كطلػػب كشػػف مػػا يضػػرُّه أك دفعػػو، ككػػلُّ مػػن  ٲبلػػ  الضُّػػر كالنَّفػػع فإنَّػػو ىػػو ا٤بعبػػود 

 .  (ُ)مالكنا للنَّفع كالضَّرر"حقِّا، كا٤بعبود ال بدَّ أف يكوف 
ة ال يَزحمس :"كذل  كثّبه ُب القرآف كقولو  ٌَ  ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِ ًْ َوال زَويَْػُجُسوَن  ُْ َُضَّ

 ًْ ُٓ ة ال َحَِْفُػزَم َوال يَزحمس :كقولػو  [،ُٖ]يػونس: ىجسَحَِْفُػ ٌَ  ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِ  ىجسَُضَّكَ زَوال دَْسُع 
َتْػجُ حمس :كقولػو  [،َُٔ]يػونس:

َ
ا َوال َجْفًػزة كُْو خ ًْ َُضًّ يُِم ىَُس ٍْ ة ال َح ٌَ  ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِ ُسوَن 

 ًُ ٍِيُع اىَْػيِي َٔ العٍّ ُْ  ُ زة اَل : كقولو  [،ٕٔ]ا٤بائدة: ىجسَواَّللٍّ ٌَ  ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِز َذَذْػُجزُسوَن 
َ
كَةَل أ

 ًْ ًْ َشحْبًة َواَل يََُضَُّز ٌِ  66َحَِْفُػُس ة َتْػُجُسوَن  ٍَ ِ ًْ َول ّفٍ ىَُس
ُ
ـَاَل َتْػلِئَُن أ

َ
ِ أ  ىجس67َْ ُدوِن اَّللٍّ

ًَ حمس :كقولو [، ٕٔ-ٔٔ]األنبياء:  إِثْزَصاِْي
َ
ًْ َجَجزأ ِٓ زيْ

زة  69َوادُْو َغيَ ٌَ ٌِزِّ  ْٔ بِيزِّ َوكَ
َ
إِذْ كَزةَل أِل

ة شَلنِفَِ   70َتْػُجُسوَن  َٓ َ ََِظوَّ ل ة َذ ًٌ َِة ْص
َ
ٔا َجْػُجُس أ ُ ًْ إِذْ دَسْ  71كَةل ُػَُُٔس ٍَ ْو يَْع َْ ْو  72ُغَٔن كَةَل 

َ
أ

ْو يَ 
َ
ًْ أ وَن زَحَِْفُػَُُٔس زًح ال حمس :كقولػو [، ّٕ-ٗٔ]الشػعراء:  ىجس73َُضَّ َٓ ِ َْ ُدوُِِّ آل ٌِ َُشوا  َواَّتٍّ

دًزة َوال  ْٔ يُِهزَٔن َم ٍْ ا َوال َجْفًػزة َوال َح ًْ َُضًّ ِٓ جُْفِع
َ
يُِهَٔن أل ٍْ ًْ ُُيْيَُلَٔن َوال َح ُْ َُيْيُُلَٔن َشحْبًة َو

ًْ َوال حمس :كقػػاؿ [، ّ]الفرقػاف: ىجساَخَيةةً َوال نُُشٔرً  ُٓ زة ال َحزَِْفُػ ٌَ  ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِز َويَْػُجزُسوَن 
ًِٓيازيَ   َربِِّّ َظ

ًْ َوََكَن اىَْنـُِص لََعَ ُْ عػن ىػؤالء ا٤بعبػودين  فنفػى  [،ٓٓ]الفرقػاف: ىجسَُضَّ
ا ُب مػػػن دكنػػػو النَّفػػػع كالضػػػر القاصػػػر كا٤بتعػػػدم فػػػبل ٲبلكونػػػو ألنفسػػػهم كال لعابػػػديهم، كىػػػذ

ػا للنَّفػع كالضػر، فهػو يػدعى للنفػع كالضػػر  القػرآف كثػّب بيػد أفَّ ا٤بعبػود ال بػدَّ أف يكػوف مالكن
دعاء ا٤بسألة، كيدعي خوفنػا كرجػاءن دعػاء العبػادة، فعلػم أفَّ النَّػوعْب متبلزمػاف، فكػلُّ دعػاء 

ا فقولػو عبادة مستلـز لدعاء ا٤بسألة، ككػلُّ دعػاء مسػألة متضػمّْن لػدعاء العبػادة، كعلػى ىػذ
: اِع إَِذا َدشَلنِ حمس َٔةَ ادلٍّ ِجيُت َدْغز

ُ
لََم ِغَجةدِي َخِّنِ ـَإِّّنِ كَصِيٌت أ

َ
 [،ُٖٔ]البقػرة: ىجسِإَوَذا َظد

 .   -كما سبق  – (ِ)يتناكؿ نوعي الدُّعاء"
                                                

     (.ُّٓ/ّ(، ككذل  ُب )بدائع الفوائد( )َُ/٦ُٓبموع الفتاكل )( ُ)
 (.ُّٓ/ّ(، بدائع الفوائد )ُُ/ُٓكل )٦بموع الفتا( ِ)
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 :تنوع أساليل الدعاء ثانًيا:

 من ٧باكر: االصطبلحيكقد تناكلتي الدُّعاء من حي  معناه 
 ح فيو ٗبادَّة الدُّعاء. : ما صيرّْ األوَّل
 : ما صيرّْح فيو ٗبادَّة النّْداء كا٤براد منها الدُّعاء من حي  معناه الدّْيِب.الثَّاني

ظػاىرة أك -كأمَّا الثَّال  فهو ما كػاف دعػاءن مػن ا٤بخاطىػب باسػتخداـ أداة ا٣بطػاب 
نيا أك  -مقدَّرة  أمور اآلخرة. ألجًل ٙبقيًق مرغوبو فيو، أك دفع مكركهو من أيمور الدُّ

 كبياف ذل  على النَّظو التَّإب:    
 

 المحور األول: ما ُصر ح فيه بمادَّة الد عاء:       
أمَّا صيرّْح فيو ٗبادة الدُّعاء
 فقد ذكر أىل التَّفسّب أنَّو يأٌب ُب القرآف على أكجو:  (ُ)
ًْ إِذْ َجةءَ حمس :أحػدىا: القػوؿ: كمنػو قػػولو  ُْ ا َٔ ة َاَن َدْغ ٍَ ٔا َذ ُ ْن كَةل

َ
َِة إال أ ُظ

ْ
ًْ ثَأ ُْ

 َ ٍِ ِ ة َظةل ٍِّ ًٍّ حمس ،(ِ)[ٓ]األعػراؼ: ىجسإٍُِّة ُن ُٓ ة ُظجَْدةََُم اليٍّ َٓ ًْ ذِي ُْ ا َٔ ة َزاىَزْخ حمس [،َُ]يػونس: ىجسَدْغ ٍَ َذ
 ًْ ُْ ا َٔ  [.ُٓ]األنبياء: ىجسدِيَْم َدْغ

زة ال حَ حمس :كالثَّاين: العبادة: كمنػو قػػولو  ٌَ  ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِز َُزْسُغٔ 
َ
َِزة َوال كُْو خ َِْفُػ

َُةزيَزز ززة ال َحَِْفُػززَم َوال يَززحمس ،(ّ)[ُٕ]األنعػػاـ: ىجسَُضَّ ٌَ  ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِزز  ىجسَُضَّكَ زَوال دَززْسُع 

                                                

( إٔب ُّٔ( انظر: مادَّة: )دعا( ُب ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرمي، حملمَّد فؤاد عبد الباقي من )ص:ُ)
(َِّ .) 

بغّبه ، من  (  كُب )الكشاؼ(: "كٯبوز : فما كاف استغاثتهم إال قو٥بم ىذا؛ ألنو ال يستغاثي من اهلل ِ)
. (ُّ/ٓ(، البظر احمليط )ُٖ/ٗ(، تفسّب ابن عادؿ )ٕٔ/ِىم يا لكعب( ". الكشاؼ )قو٥بم: )دعوا

(، َُِ/ُكُب )٦باز القرآف(: "٥با موضعاف، أحدٮبا: قو٥بم كدعواىم، كاآلخر ادّْعاؤىم". ٦باز القرآف )
.  كمن "كللدَّعول ُب كبلـ العرب كجهاف: أحدٮبا: الدُّعاء، كاآلخر: االدّْعاء للظقّْ  : كقاؿ الطربم

ًْ حمس :الدَّعول الٍب معناىا الدُّعاء قوؿ اهلل  ُْ ا َٔ ة َزاىَْخ دِيَْم َدْغ ٍَ  (.َّّ/ُِتفسّب الطَّربم )..". ىجسَذ
ْ حمس :(  قولو ّ) ٔا َُْسُغ

َ
  .أم: أنعبد من دكف اهلل  ،ىجسكُْو خ
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ة آَرصَ حمس ،(ُ)[َُٔ]يػونس: ًٓ َ ِ إِل َع اَّللٍّ ٌَ ِ اذليوَ حمس [،ٖٖ]القصػص: ىجسَوال دَْسُع  زَع اَّللٍّ ٌَ ََ ال يَزْسُغَٔن 
ة آَرصَ  ًٓ َ ًْ كُْو حمس ،(ِ)[ٖٔ]الفرقػاف:  ىجسإِل ْٔال ُدشَلؤُُزز َ ًْ َرّبِ ل  ثُِس

ُ
ة َحْػَجأ إِنٍّ حمس ،(ّ)[ٕٕ]الفرقػاف: ىجسٌَ

َْ ُدوُِِّ  ٌِ ة يَْسُغَٔن  ٌَ  ًُ َ َحْػيَ  .(ْ)[ِْ]العنكبوت: ىجساَّللٍّ
  

                                                

 يضرُّؾ إف عصيتو. ما ال ينفع  إف أطعتو، كال  أم: كال تعبد من دكف اهلل  ،ىجسَوال دَْسعُ حمس :قولو  ( ُ)
 أم: ال يعبدكف.  ،ىجسال يَْسُغٔنَ حمس :قولو  ( ِ)
ًْ حمس :قيل ُب قولو  (ّ) ْٔال ُدشَلؤُُز َ ّـّ  ،أم: عبادتكم لو كحده  ،ىجسل كعلى ىذا القوؿ فا٣بطاب عا

ًْ حمس للكافرين كا٤بؤمنْب، ٍبَّ أفرد الكافرين دكف ا٤بؤمنْب بقولو: بُْذ م ُب اْب. كقد أٝبل ابن جز .ىجسَذَلْس َنشٍّ
عاء ُب اآلية حي  قاؿ: "كُب معُب )الدُّعاء( ىنا ثبلثة أقواؿ:  )تفسّبه( خبلصة ما قيل من معُب الدُّ

ال يبإب بكم لوال عبادتكم لو، فالدُّعاء ٗبعُب العبادة. كىذا قريب من معُب  األكَّؿ: أفَّ ا٤بعُب أفَّ اهلل 
ة َريَْلُخ اْلَ وا نط إال حِلَْػُجسُ حمس: قولو  ٌَ الثَّاين: أفَّ الدُّعاء ٗبعُب االستغاثة  [.ٔٓ]الذَّاريات: ىجسونِ َو

بكم، كلكن يرٞبكم إذا استغثتم بو كدعوٛبوه، كيكوف على ىذين  كالسُّؤاؿ، كا٤بعُب ال يبإب اهلل 
كيدعوه، أك خطابنا  القولْب خطابنا ١بميع النَّاس من ا٤بؤمنْب كالكافرين؛ ألفَّ فيهم من يعبد اهلل 

َذَلْس حمس :كيعبدكنو، كلكن يضعف ىذا بقولو  ْب خاٌصة؛ ألهنم ىم الذين يدعوف اهلل للمؤمن
 ًْ بُْذ كا٤بعُب على ىذا: ما يعبأ بكم لوال أف يدعوكم إٔب دينو،  الثَّال : أنَّو خطاب للكفَّار خاٌصة، .ىجسَنشٍّ

ين، كىو مصدر مضاؼ إٔب ا٤ب فعوؿ، كأمَّا على القوؿ األكَّؿ كالدُّعاء على ىذا ٗبعُب األمر بالدُّخوؿ ُب الدّْ
 (.ِٖ/ّكالثَّاين فهو مصدر مضاؼ إٔب الفاعل". تفسّب ابن جزم )

ة يَْسُغٔنَ حمس: لػو كقيػل أيضنػا ُب قو  (ْ) َْ ُدوُِزِّ حمسأم: يعبػد ا٤بشػركوف، ، ىجسٌَ ككػذل   .أم: غػّب اهلل  ،ىجسٌِ
ة يَْسُغٔحمس :قولو  ٌَ نٍّ 

َ
َٔ اْتَقَّ َوأ ُْ  َ نٍّ اَّللٍّ

َ
َٔ اْْلَةِغزُو َذلَِم ثِأ ز ُْ َْ ُدوُِزِّ  : كقولػو [، ِٔ]ا٢بػج: ىجسَن ٌِز

َْ ُدوُِِّ اْْلَةِغُو حمس ة يَْسُغَٔن ٌِ ٌَ نٍّ 
َ
َٔ اْتَقَّ َوأ ُْ  َ نٍّ اَّللٍّ

َ
َٔ حمس: فقولػو  [،َّ]لقماف: ىجسَذلَِم ثِأ ُْ  َ نٍّ اَّللٍّ

َ
َذلَِم ثِأ

ة يَزْسُغٔنَ حمسأم: الثَّابت،  ،ىجساْتَقَّ  ٌَ نٍّ 
َ
ُ يَزحمس:  عبػدكف. كقػاؿي –باليػاء كالتَّػاء- ىجسَوأ ّقِ زَواَّللٍّ ْلِِض ثِزةْتَ

ءٍ  َْ ُدوُِِّ ال َحْلُظَٔن بَِشْ ََ يَْسُغَٔن ٌِ ، أم: يعبػدكف. ىجسكىالػذينى يىػٍدعيوفى حمس: فقولػو  [،َِغػافر:] ىجسَواذلي
َْ ُدوُِِّ إال إَُِةزًة ِإَوْن حمس: كما كاف من ىذا القبيل، فقد قيل فيو ذل ، ٫بو قولو  يَزْسُغَٔن إِْن يَْسُغَٔن ٌِ

ِ حمس [،ُُٕ]النّْسػاء: ىجسإال َشيَْػةًُة َمصِيًسا َْ ُدوِن اَّللٍّ ََ يَْسُغَٔن ٌِز ٔا اذلي زة يَتٍّجِزُع حمس[، َُٖ]األنعػاـ: ىجسَوال تَُعجَّ ٌَ َو
 ِ َْ ُدوِن اَّللٍّ ََ يَْسُغَٔن ٌِ ًُ اى  يَْسُغٔنَ حمس[، ٔٔ]يػونس: ىجساذلي ُٓ ُذ َٓ ِ ًْ آل ُٓ َِْخ َخِْ ْد

َ
ة أ ٍَ ََ حمس[، َُُ]ىػود: ىجسَذ  َواذلي

َْ ُدوُِِّ ال َحْلُظَٔن ثِز ءٍ زيَْسُغَٔن ٌِ زَفةَغحَ حمس[، َِ]غػافر: ىجسَشْ َْ ُدوُِزِّ الشٍّ ََ يَزْسُغَٔن ٌِز ٍْيِزُم اذليز  ىجسَوال َح
 [.ٖٔ]الزُّخرؼ:
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ِ حمس :كالثَّالػػ : النّْػػػداء: كمنػػػو قولػػو  زززِسه ٍْ ًْ ـَتَْعزززَذِجيُجَٔن ِحَ  ىجسيَزززَْٔم يَزززْسُغُٔك
ززحمس  ،(ُ)[ِٓ]اإلسػػراء: ُع الصَّ ٍَ شَلءَ َوال يَْعزز ٔا حمس ،(ِ)[ْٓ]األنبيػػاء: ىجسًَّ ادلَّ ُػ ٍَ ًْ ال يَْعزز ُْ إِْن دَززْسُغٔ
 ًْ ٍء ُُُسزصٍ حمس [،ُْ]فػاطر: ىجسُدشَلَءُز اِع إََِل ََشْ ّّنِ حمس ،(ّ)[ٔ]القمػر: ىجسئََْم يَْسُع ادلٍّ

َ
ُّ خ ـَزَسشَل َربٍّز

ْؾئٌُب ـَةُْ   [. َُ]القمر: ىجسَذِصْ زٌَ
ٔاحمس :كالرَّابػػع: االسػػتعانة: كمنػػػو قولػػو  ِ  َواْدُغززز َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِززز  ًْ َساَءُز َٓ  ىجسُشززز

         ،(ْ)[ِّ]البقرة:
ِ حمس َْ ُدوِن اَّللٍّ ٌِ  ًْ َِ اْظَذَػْػُذ ٌَ ٔا  ُّ حمس ،(ٓ)[ّٖ]يونس: ىجسَواْدُغ  .(ٔ)[ِٔ]غافر: ىجسَوحْلَْسُع َربٍّ

ِجيُت حمس :كا٣بامس: السُّػؤاؿ: كمنػو قولػو 
ُ
اِع إَِذا َدشَلنِ أ َٔةَ ادلٍّ    [،ُٖٔ]البقػرة: ىجسَدْغ

ٍِّزة الصِّْجزضَ  (ٕ)ة َربٍَّم اْدُع جَلَ حمس َْ َنَشزْفَخ َخ َِٓس ِغَِْسَك ىَهِ ة َغ ٍَ ِ اْدُغزِٔن حمس[، ُّْ]األعػراؼ: ىجسث
 ًْ ْظَذِجْت ىَُس

َ
ًْ اذليَوكَةَل حمس [،َٔ]غػافر: ىجسأ ٔا َربٍُّس ًَ اْدُغ ٍِّ َٓ  [،ْٗ]غػافر: ىجسََ ِِف اجلٍّةرِ ِْلََضَُحِ َج

َِٓس ِغَِْسكَ حمس ة َغ ٍَ ِ    [. ْٗخرؼ:]الز  ىجساْدُع جَلَة َربٍَّم ث

                                                

ًْ حمس :( قولو ُ)  َْٔم يَْسُغُٔك   .أم: يناديكم من قبوركم على لساف إسرافيل  ،ىجسيَ
ًٍّ حمس :كال يسمعوف النّْػداء إذا أعرضػوا. ك٫بػوه قولػو  يعِب : الكفَّار الذين ىم ٗبنػزلة الصمّْ، (ِ) ز ٍُِع الصَّ َوال تُْعز

 ََ ْسثِصِي ٌُ ْٔا  شَلَء إَِذا َوىٍّ شَلءَ حمس [،َٖ]النمل: ىجسادلَّ ًٍّ ادلَّ ٍُِع الصَّ َِْٔت َوال تُْع ٍَ ْ ٍُِع ال : ىجسـَإٍَُِّم ال تُْع  [.ِٓ]الرـك
ٍِعْ حمس :أم: يـو ينادم ا٤بناد، يفسّْره قولو  (ّ) َنٍن كَصِيٍت  َواْظَذ ٌَ  َْ َِةدِ ٌِ ٍُ ْ َِةدِ ال َْٔم ُح   [.ُْ]ؽ: ىجسيَ
  (.ُْٔ/ُاإلتقاف )( انظر: ْ)
ًْ حمس: ( قولو ٓ) َِ اْظَذَػْػُذ ٌَ ٔا  أم: استعينوا ٗبن شئتم. أك استعينوا بػآ٥بتكم الػٍب تعبػدكهنا مػن دكف اهلل  ،ىجسَوادُْغ

،  دة فػػاجعلوا االسػتعانة ّٔػػا ُب دفػػع مػػا نػػزؿ أهنػػا تسػػتظقُّ العبػػا -كمػػا تقولػوف-كا٤بعػُب: إف كػػاف األمػػر
ػػد  كإال فػػاعلموا أنَّكػػم مبطلػػوف ُب دعػػواكم أهنػػا إ٥بػػة. أك اسػػتعينوا بػػأعوانكم  بكػػم مػػن أمػػر ٧بمَّ
 .  كأربابكم من دكف اهلل 

ُّ حمس :قولػو  (ٔ) و؛ فإنَّػو ال فيػو كجهػاف: أحػدٮبا: كليسػأٍؿ ربَّػو؛ فإنَّػو ال ٯبػاب. الثَّػاين: كليسػتعٍن بػ ىجسَوحْلَْسُع َربٍّز
 (.   َُِٔ/ُ(، ككذل  ُب )تفسّب العز بن عبد السَّبلـ( )ُُٓ/ٓيعاف. النُّكت كالعيوف )

 ( أم: سلو. ٕ)
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زة حمس :كالسَّادس: االسػتفهاـ كاالسػتعبلـ: كمنو قػولو  ٌَ ْ جَلَزة  اْدُع جَلَة َربٍَّم يَُِّ ِ
ًْ حمس .(ُ)أم: اسػتفهم [،ٖٔ]البقرة:  ىجسِِهَ  ز ُٓ َ ٔا ل ًْ يَْعزَذِجيُج ًْ ـَيَز ُْ ْٔ : أم [،ِٓ]الكهػف:  ىجسـَزَسَغ

 .استفهموىم أأنتم آ٥بة؟ 
َٔى َُ حمس :كالسَّابع: العذاب: كمنو قولو  اَغًح لِيشٍّ ِلٍّ  16ضٍّ َٔ ْدثَزَص َودَز

َ
َْ أ ز ٌَ دَزْسُغٔ 

أم: تػيعىذّْبي  [،ُٕ –ُٔ]ا٤بعارج: ىجس17
(ِ)"(ّ). 

ًْ َنزُسشَلءِ حمس: الثَّػامن: التَّسػمية: كمنػو قولػو   َُِس ٔا ُدشَلَء الصٍُّظزِٔل ثَحْز ال ََتَْػيُز
ًْ َبْػًظة  .(ْ)[ّٔ]النور:  ىجسَبْػِظُس

ِ  َويَززة كَززْٔمِ حمس التَّاسػع: العىػػٍرض: ًْ إََِل اجلٍَّجززةة ْدُغززُٔك
َ
ززة َِل أ قيػػل: أم: [. ُْغػػافر:] ىجسٌَ

.. [.ُْ]غافر: ىجسَودَْسُغَُِِٔن إََِل اجلٍّةرِ حمسأىعرضها عليكم،   .(ٓ)قيل: أم: تعرضوهنا عليَّ
 
 

المحََّّور الثََّّاني: مََّّا ُصََّّر ح فيََّّه بمََّّادة الن ََّّداء والمََّّراد منهََّّا  الََّّد عاء مََّّن حيََّّ  
 :االصطالحيمعنا  

ُّ َُِساًء َرفِيًّةحمس :فمن ذلػ  قولػو  ًٔخة حمس :كقولػو  [،ّ]مػرمي: ىجسإِذْ َُةَدى َربٍّ َوُُ
َْ َرجُْو  ٌِ ُّ حمس :كقولػو  [،ٕٔ]األنبيػاء: ىجسإِذْ َُةَدى  َب إِذْ َُةَدى َربٍّز ئَّ

َ
كقولػو  [،ّٖ]األنبيػاء: ىجسَوخ

 :َرّبِ ال دََشْرِن ـَْصًداحمس ُّ يَّزَٔب إِذْ َواحمس [،ٖٗ]األنبياء: ىجسَوَزَكصِيٍّة إِذْ َُةَدى َربٍّ
َ
ذُْنْص َخجْزَسَُة خ

                                                

 ىل ىي كبّبة أك صغّبة أك متوسّْطة؟ ( يعِب:ُ)
(، كانظر: لساف العرب، مادَّة: )دعا( ْٕ/ٔ(، تفسّب السَّمعاين )ُّٓ/ٓ( انظر: تفسّب البغوم )ِ)

(ُْ/َِٔ.) 
  (.ََٔ/ِ(، كبصائر ذكم التَّمييز )ِٓٗ– ِّٗبتصرُّؼ عن )نزىة األعْب النَّواظر( )ص: (ّ)
ا، أم: ٠بَّيتو. قاؿ اهلل  (ْ) ال ََتَْػئُا ُدشَلَء حمس: "كيستعمل أىيضنا استعماؿ التَّسمية ٫بو: دعوت ابِب زيدن

ًْ َبْػًظة ًْ َنُسشَلءِ َبْػِظُس َُِس كذل  ٨باطبة ٤بن ، ا على تعظيمو حثِّ [، ّٔ]النُّور: ىجسالصٍُّظِٔل ثَحْ
(، ََٔ/ِ(، بصائر ذكم التَّمييز )ُّٓيقوؿ: )يا ٧بمَّد(". ا٤بفردات، للرَّاغب، مادَّة: )دعا( )ص:

    (.ْٗ/ ُُ(، كفتح البارم بشرح صظيح البخارم )ُْٔ/ُكانظر: اإلتقاف )
 (. ّٖٗ/ ِانظر: بصائر ذكل التَّمييز ) (ٓ)
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ُِْصزٍت وََغزَشاٍب  ِ زيَْػةُن ث ِِنَ الشٍّ ّّنِ َمعٍّ
َ
ُّ خ ْهُظزٔمٌ حمس [،ُْ]ص: ىجسَُةَدى َربٍّ ٌَ  َٔ ز ُْ  ىجسإِذْ َُزةَدى َو

فمػػن الواضػح أفَّ )نػػادل( ىنػػا ٗبعػُب: )دعػػا(، كىػػي مػن دعػػاء ا٤بخلػػوؽ للخػػالق  [.ْٖ]القلػم:
  .  

 
 ظاهرة  أو مقدَّرة:المحور الثال : استخدام أداة الخطا  

 كأداة ا٣بطاب ا٤بستخدمة ُب الدُّعاء ىي أداة النّْداء )يا( ظاىرة أك مقدَّرة.. 
 كبياف ذل  على النَّظو التَّإب:

 
 أ. ما كانت فيه أداة الن داء ظاهرة:

(، كقد كرد ُب )موضعْب(:     كأتناكؿ ىنا صيغة: )يا ربّْ
َْ حمس َُشوا  ِِْٔم اَّتٍّ ُجًٔرايَة َرّبِ إِنٍّ كَ ْٓ  [.َّالفرقاف:] ىجسَشا اىُْلْصآَن َم
ُِٔنَ حمس ٌِ ُؤالءِ كٌَْٔم ال يُْؤ َْ   [.ٖٖ]الزخرؼ:  ىجسَورِييِِّ يَة َرّبِ إِنٍّ 
 

  . ما كانت فيه أداة الن داء مقدَّرة:
(، )ربَّنا(، )اللهمَّ(..  كأتناكؿ ىنا تصدير الدعاء بالصيغ التالية: )ربّْ

 )ر (: :التصدير األول
الػػدُّعاء بػػػ )رب( فيػػو مػػن االسػػتعطاؼ مػػا ال ٱبفػػى؛ كلػػذا كثػػر تصػػدير  إفَّ تصػػدير

 الدُّعاء بو. 
كإفَّ الدُّعاء بتكرير النّْداء ينبئ عن كمػاؿ الضَّػراعة كاالبتهػاؿ، كاسػتدعاء اإلجابػة، 

ػػػو إٔب اهلل كُب ذلػػػ  إشػػػار  كعػػػدـ الغفلػػػة عنػػػو، مػػػع إظهػػػار كمػػػاؿ  ،ة إٔب كمػػػاؿ التَّوجُّ
 إٔب معود اإلحساف كاإلفضاؿ.الضَّراعة كاالبتهاؿ 

ػػػػػػػا اآليػػػػػػػات فهػػػػػػػي علػػػػػػػى النَّظػػػػػػػو التَّػػػػػػػإب: آؿ ][، َِٔ[، ]البقػػػػػػػرة:ُِٔالبقػػػػػػػرة:] كأمَّ
[، ِٓ[،  ]ا٤بائػػػػػػػػػػدة:ْٕ[، ]آؿ عمػػػػػػػػػػراف:ُْ[، ]آؿ عمػػػػػػػػػػراف:ّٖآؿ عمػػػػػػػػػػراف:] [، ّٓعمػػػػػػػػػػراف:
[، َْ[، ]إبػػراىيم:ّٓإبػراىيم:][، َُُ[، ]يوسػػف:ّّيوسػف:][، ْٕىػػود:][، ُُٓ]األعػراؼ:
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[، ُُْ[، ]طػػو:ِٓ[، ]طػػو:َُ[، ]مػرمي:ٔ[، ]مػرمي:َٖ[، ]اإلسراء:ِْ[، ]اإلسراء:ّٔ]ا٢بجر:
[، ّٗ[، ]ا٤بؤمنػػػػػػػػػػػػػػوف:ِٗ[، ]ا٤بؤمنػػػػػػػػػػػػػوف:ِٔ[، ]ا٤بؤمنػػػػػػػػػػػػػػوف:ُُِ[، ]األنبيػػػػػػػػػػػػػاء:ٖٗاألنبيػػػػػػػػػػػػػاء:]
[، ُُٖ[، ]ا٤بؤمنػػػػػػػػػػػػوف:ٗٗ[، ]ا٤بؤمنػػػػػػػػػػػػوف:ٖٗ[، ]ا٤بؤمنػػػػػػػػػػػػوف:ٕٗ[، ]ا٤بؤمنػػػػػػػػػػػػوف:ْٗا٤بؤمنػػػػػػػػػػػػوف:]

[، ُٔالقصػػػػػػص:][، ُٗ[، ]النمػػػػػػل:ُٗٔالشػػػػػػعراء: ]، [ُُٖ-ُُٕ[، ]الشػػػػػػعراء:ّٖ]الشػػػػػػعراء:
[، ٕٗ[، ]ص:ّٓص:][، ََُالصػافات:][، َّ[، ]العنكبػوت:ِْ[، ]القصص:ُِ]القصص:

 [.ِٖنوح:][، ِٔ[، ]نوح:ُُ[، ]التظرمي:َُ[،  ]ا٤بنافقوف:ُٓاألحقاؼ:]
 

 :(ربَّنا) :التصدير الثاني 
؛  كلذا كثر -كسابقو  –فى ما ال ٱبإفَّ تصدير الدُّعاء بػ )ربنا( من االستعطاؼ 

 . (ُ)تصدير الدُّعاء بو، كالنّْداء ا٤بكرر للمبالغة ُب ا١بؤار كاستدعاء اإلجابة
[، ُِٗ[، ]البقرة:ُِٖالبقرة:][، ُِٕالبقرة:]كأمَّا اآليات فهي على النَّظو التَّإب: 

[ ٖعمراف: [، ]آؿِٖٔ[، ]البقرة:ِٖٓ[، ]البقرة:َِٓالبقرة:][، َُِالبقرة:][، ََِ]البقرة:
[ ُِٗ[، ]آؿ عمراف:ُُٗ[، ]آؿ عمراف:ُْٕ[، ]آؿ عمراف:ّٓ[، ]آؿ عمراف:ُٔ]آؿ عمراف:
[، ّٖا٤بائدة:][، ٕٕ[، ]النساء:ٕٓالنساء:][، ُْٗ[، ]آؿ عمراف:ُّٗ]آؿ عمراف:

[،  ٖٗ[، ]األعراؼ: ْٕ[، ]األعراؼ:ّٖ[، ]األعراؼ:ِّ[، ]األعراؼ:ُُْ]ا٤بائدة:
[، ُْ[، ]إبراىيم:َْ[، ]إبراىيم:ّٕ[، ]إبراىيم:ٖٖيونس:][، ٖٓ[،  ]يونس:ُِٔ]األعراؼ:
[،  َُٕ[، ]ا٤بؤمنوف:َُٔ[، ]ا٤بؤمنوف:ُّْ[، ]طػو:َُ[، ]الكهف:ْْ]إبراىيم:
[، ُِ[، ]السجدة:ْٕ[، ]القصص:ْٕالفرقاف:][، ٓٔالفرقاف:][، َُٗ]ا٤بؤمنوف:

[،   ٕ[، ]غافر:ُٔص:][، ُٔص:][، ّٕ[، ]فاطر:ُٗسػبأ:][، ٖٔاألحزاب:][، ٕٔاألحزاب:]
[، ٓا٤بمتظنة:][، َُا٢بشر:][، ُِالدخاف: ][، ِٗفصلت:][، ُُ[، ]غافر:ٖ]غافر:
 [.ٖ]التظرمي:

ىو القائم  ألف الرب  ؛ كثرة ٦بيء النداء باسم الرب كقد تقدـ أف
  .بأمور العباد كإصبلحها؛ فكاف العبد متعلق ٗبن شأنو الَببية كالرفق كاإلحساف

                                                

 (.ْٕ/ ِْ)( انظر: ركح ا٤بعاين ُ)
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قولػو كمػا ُب   (ُ)الوسيلة بْب يػدم الطلػب مناجاتو للرب  كقد يقدـ العبد ُب
: ٍِّةحمس ٌَ َِة آ َِة إِجٍّ َُْضىْزَخ حمس ،[ُٔ]آؿ عمػراف: ىجسَربٍّ

َ
زة خ ٍَ ِ ٍِّزة ث ٌَ َِزة آ  ،[ّٓ]آؿ عمػراف: ىجسَربٍّ

َشا ثَةِغاًل ُظجَْدةََُم حمس َْ ة َريَْلَخ  ٌَ َِة   إٔب غّب ذل ...[ُُٗ]آؿ عمراف: ىجسَربٍّ
 

 :(اللهمَّ )التصدير الثال : 
يِْم حمس ٍُ ْ ةلَِم ال ٌَ  ًٍّ ُٓ  [.ِٔ]آؿ عمراف: ىجسكُِو اليٍّ
ةنَِسةً حمس ٌَ َِة  ُْضِْل َغيَيْ

َ
َِة خ ًٍّ َربٍّ ُٓ ًَ اليٍّ َُ َمْصيَ  [.ُُْ]ا٤بائدة: ىجسكَةَل ِغحَِس ابْ

َِةحمس ِػْص َغيَيْ ٌْ
َ
َْ ِغِِْسَك ـَأ ٌِ َٔ اْتَقٍّ  ُْ َشا  َْ ًٍّ إِْن َاَن  ُٓ ٔا اليٍّ ُ  .(ِ)[ِّ]األنفاؿ: ىجسِإَوذْ كَةل

 قػػػػػد ٝبػػػػػع ُب دعػػػػػاءه بػػػػػْب كصػػػػػف اهلل  كمػػػػػن ا٤ببلحػػػػػَ أفَّ عيسػػػػػى 
مػرَّتْب، مػرٌةن بوصػف األلوىيَّػة ا١بامعػًة  حيػ  نػاداه  باأللوىيَّة، ككصفو بالرُّبوبيَّػة،

بيػة، كإظهػارا لغايػة التَّضػرُّع، كمبالغػةن  ١بميع الكماالت، كمرٌةن بوصف الرُّبوبية ا٤بٍنبئػًة عػن الَبَّ
 .   (ّ)ُب االستدعاء
 

 األهداف والمقاصد: ثالثًا:
 -بكسػػر الطػػاء ا٤بهملػػة–الػػدُّعاءي كسػػيلةه مػػن كسػػائل االتّْصػػاؿ بػػْب ا٤بخاًطػػب  - ُ
 .-بفتح الطاء ا٤بهملة–كا٤بخاطىب 
إفَّ التَّعرُّؼ على صيغ الدُّعاء ُب ا٣بطاب القرآين ىو من التَّعرؼ علػى أ٠بػى  - ِ

 صيغو، كأكثرىا ببلغة، كأٝبعها للمعاين.
 إفَّ صيغ الدُّعاء من ٝبلة صيغ اإلنشاء الطَّليبّْ. - ّ

                                                

 (.َِّ/ْ، للشاطيب )ا٤بوافقاتانظر: ( ُ)
ة َظالمٌ حمس: (  أمَّا قولػو ِ) َٓ ًْ ذِي ُٓ ًٍّ َوَُتِيٍُّذ ُٓ ة ُظجَْدةََُم اليٍّ َٓ ًْ ذِي ُْ ا َٔ ًٍّ حمس: كقولػو  ،[َُ]يػونس: ىجسَدْغ ُٓ كُِو اليٍّ

 ِ ةَدة َٓ ًَ اىَْؾيِْت َوالشٍّ ِ رِْض شَلل
َ
اِت َواأل َٔ ٍَ ْـّ هي ف [ْٔ]الزمر: ىجسـَةِغَص العٍّ   تدؿُّ على الدُّعاء مػن حيػ  مفهومػو العػا

 كما تقدـ.
 (.ُّٕ/ِ( انظر: تفسّب أيب السُّعود )ّ)
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ػػرعي ىػػو أخػػصُّ مػػن الػػدُّعاء مػػن حيػػ  معنػػاه اللُّغػػوم  - ْ إفَّ الػػدُّعاء ٗبعنػػاه الشَّ
 العاـ.

بفػػػتح الطػػػاء –فيػػػو ا٣بػػػّب العظػػػيم للمخاطىػػػب  إفَّ إخػػػبلص الػػػدُّعاء هلل  - ٓ
مػػن كسػػائل الظَّفػػر بػػا٤برغوب،  ، حيػػ  يشػػعر بلػػذَّة القػػرب كا٤بناجػػاة، كىػػي كسػػيلة-ا٤بهملػػة

 كدفع ا٤بكركه..
فػػإف قيػػل: فمػػا فائػػدة الػػدُّعىاء مػػع أفَّ القضػػاء ال  :قػػاؿ اإلمػػاـ الغػػزإب   - ٔ

ػػػبىب رىدّْ الٍػػػبىبلء  :مىػػػرىدَّ لػػػوي؟ فػػػاٍعلىٍم أفَّ مػػػن ٝبيٍلىػػػة القضػػػاء رىدُّ الٍػػػبىبلء بالػػػدُّعىاء، فػػػإفَّ الػػػدُّعىاء سى
اٍلبىػػػٍذر سػػػبب ٣ًبيػػػريكًج النَّبىػػػات مػػػن األىٍرض، ككمػػػا أفَّ التػُّػػػٍرسى يىػػػٍدفىع  كمػػػا أىفَّ   ،كىكيجيػػػود الرٍَّٞبىػػػة

السٍَّهم كذل  الدُّعىاء يػىريدُّ الببلء..
(ُ) . 

بػل يضػاؼ إليػو مػا ذكرتػو    كال تتوقَّػف فائػدة الػدُّعاء علػى مػا ذكػره الغػزإبُّ 
 ىنا من ا٤بقاصد، ككونو عبادة كطاعة، كقد أمر بو العبدي.  

ا عػن الرّْيػػاء كػػػما ُب ال - ٕ  بػدَّ أف يكػػوف الػدُّعاء مقركننػػا بالتَّضػػرع كاإلخفػاء، بعيػػدن
ََ حمس: قولو  ْػَذِسي ٍُ ْ ُّ اَل َُيِتَّ ال ًْ دَََضَّشًل وَُرْفَيًح إٍُِّ ٔا َربٍُّس ْرِض  55اْدُغ

َ
َواَل ُتْفِعُسوا ِِف اأْل

ًػة إِنٍّ رَْْحَ  ٍَ ْٔـًة َوَغ ٔهُ َر ة َواْدُغ َٓ ْدِعجَِ  َبْػَس إِْصاَلِخ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ِ كَصِيٌت   –ٓٓ]األعراؼ: ىجس56َخ اَّللٍّ
ٓٔ                 .] 

 كذل ى أفَّ من فائدة الدُّعاء: 
 ا٣بوؼ من العقاب..كىو ٧بفّْز إٔب فعل ا٤بأمور، كاجتناب احملظور.        - ُ
ِ - ...  الطَّمع ُب الثَّواب، كىو كذل  ٧بفّْزه

ْٔـًززحمس :فقولػػو  ٔهُ َر ًػززةَواْدُغزز ٍَ خػػائفْب مػػن  ، أم: ادعػػوه ىجسة َوَغ
إِنٍّ رَْْحَزَح حمسعقابو، طامعْب ُب ثوابو. ٍبَّ إنَّػو بػْبَّ فائػدة الػدُّعاء، كعلَّػل سػبب طلبػو، فقػاؿ: 

ْدِعززجِ َ  ٍُ ْ ََ ال ِزز ٌّ ، أم: إفَّ رٞبتػو قريبػػةه مػن كػػلّْ ٧بًسػنو، كىػػي أكيػدةه ٧بقَّقػػة. ىجساَّلل كَصِيززٌت 

                                                

ين( ) ( انظػػػر مػػػا قالػػػو الغػػػزإبُّ ُ) (، كانظػػػر: تفسػػػّب الثَّعػػػاليب ِّٗ –ِّٖ/ُمفصَّػػػبلن ُب )إحيػػػاء علػػػـو الػػػدّْ
 (. َّْ/ٕ(، مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )ُِِ/ِ(، )ُّْ/ُ)
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ُب عبادتػػػو نػػػاؿ حيسػػػن الثَّػػػواب، كمػػػن أحسػػػن ُب  كا١بػػػزاء مػػػن جػػػنس العلػػػم، فمػػػن أحسػػػن
 الدُّعاء ناؿ خّبنا ٩با طىلىب.

ززشًل وَُرْفَيززحً حمس"إف قلػػت: قػػاؿ ُب أكَّؿ اآليػػة:  ًْ دَََضَّ ٔا َربٍُّسزز ، كقػػاؿ ىنػػا: ىجساْدُغزز
ٔهُ حمس : الفائػدة فيػو أفَّ ىجسَواْدُغ ، كىذا ىو عطف الشَّػيء علػى نفسػو، فمػا فائػدة ذلػ ؟ قلػتي

ًْ ادْ حمس :ا٤بػػراد بقولػػو  ٔا َربٍُّسزز ، أم: لػػيكن الػػدُّعاء مقركننػػا بالتَّضػػرع كاإلخبػػات، ىجسُغزز
ْٔـًة وَغًٍػةحمس كقولو: ٔهُ َر أفَّ فائدة الػدُّعاء أحػدي ىػذين األمػرين، فكانػت اآليػة األكٔب  ىجسواْدُغ

ُب بيػػػاف شػػػرط صػػػظَّة الػػػدُّعاء، كاآليػػػة الثَّانيػػػة ُب بيػػػاف فائػػػدة الػػػدُّعاء. كقيػػػل: معنػػػاه: كونػػػوا 
فسكم بْب ا٣بوؼ كالرَّجػاء ُب أعمػالكم كلّْهػا، كال تطمعػوا أنكػم كفيػتم حػقَّ جامعْب ُب أن

 ُب العبادة كالدُّعاء، كإف اجتهدًب فيهما. اهلل 
ِ حمس :الثَّانية: ُب قولو  اآليػة، تػرجيحه للطَّمػع علػى ا٣بػوؼ؛ ألفَّ  ىجسإِنٍّ رَْْحََخ اَّللٍّ

 .  (ُ)تو كسبقها، غلب الرَّجاء عليو"ا٤بؤمن بْب الرَّجاء كا٣بوؼ، كلكنَّو إذا رأل سعة رٞب
كليست حالة ُب  الطَّاعات أشػرؼ مػن حػاؿ الػدُّعاء؛ ألفَّ اإلنسػاف رٗبػا ييشػغل قلبػو 
ُب  ٝبيػػػػع العبػػػػادات، ُب الصَّػػػػبلة كالصَّػػػػـو كغّبىػػػػا، فأمَّػػػػا ُب حالػػػػة الػػػػدُّعاء فيلػػػػـز جوارحػػػػو 

 .   (ِ)كيضطر إليو، فأمُّ حالة أحسن من ىذا؟
 

                            
 

 
 

  

                                                

 (.ُٔ/ّ، البيضاكم )(ِٖٓ/ّ(، النَّيسابورم )ُُِ/ِ(، ا٣بازف )ِْٖ/ُْالرَّازم )تفسّب  (ُ)
  (.ِِٕٔبر الفوائد ا٤بشهور ٗبعاين األخبار، للكبلباذم )ص: (ِ)



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

296 
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تتنػػػوع أسػػػاليب التَّظػػػػنن كاالسػػػتعطاؼ كالتَّظبػػػب، كذلػػػػ  ٕبسػػػب ا٤بنػػػادىل، فمػػػػن 
بصػػػدؽ االفتقػػػار كاإلخػػػبلص، كتصػػػدير النػػػداء ٗبػػػا يتضػػػمن:  ذلػػػ : التوجػػػو إٔب اهلل 
َِة َغَشاَب اجلٍّزحمس :االستعطاؼ ٫بػو قولػو  َشا ثَةِغاًل ُظجَْدةََُم ـَلِ َْ ة َريَْلَخ  ٌَ َِة   191ةرِ َربٍّ

َُْصةٍر 
َ
َْ خ ٌِ   ٍَِ ِ ةل ة لِيظٍّ ٌَ ُّ َو ْرَضيَْذ

َ
َْ دُْسِرِو اجلٍّةَر َذَلْس أ ٌَ َِة إٍَُِّم  َِةدِيًة  192َربٍّ ٌُ َِة  ٍِْػ َِة َظ َِة إِجٍّ َربٍّ

 ٍِّ َِة َوَكّفِْص َخ َِة ـَةْؽفِْص جَلَة ُذُُٔبَ ة َربٍّ ٍِّ ٌَ ًْ ـَآ ٔا ثَِصبُِّس ُِ ٌِ ْن آ
َ
ةِن أ ٍَ ي َِةدِي لِْْلِ َع ُح ٌَ َِة  َٔذٍّ َِة َودَ ِ ة َظحِّبَةد

ثَْصارِ 
َ
ٍِيَػزةَد  193اأْل ْ حِ إٍَُِّم اَل َُّتْيِزُؿ ال ٌَ َِة لََعَ رُُظيَِم َواَل َُّتْضَُِة ئََْم اىْلَِية ة وََغْسَت ٌَ َِة  ِ َِة َوآد َربٍّ
 حيػػ  إفَّ تصػػديرى الػػدُّعاء بػػػ )رىبػَّنىػػا( فيػػو مػػن االسػػتعطاؼ مػػا ال[. ُْٗ-ُُٗآؿ عمػراف:] ىجس194

ثػيػرى تصػدير الػػدُّعاء بػو ٱبفػى؛ كلػذا كى
. "كتكػرر لفػَ )رىبٌػنىػا( ٟبػػس مػرات، كػلُّ ذلػ  علػػى (ُ)
بيػة  سبيل االستعطاؼ كتطلُّػب رٞبػة اهلل  بندائػو ّٔػذا االسػم الشَّػريف الػداؿّْ علػى الَبَّ

 ، كنػػػػوح كا٤بلػػػػ  كاإلصػػػػبلح. ككػػػػذل  تكػػػػرر ىػػػػذا االسػػػػم ُب قصػػػػة آدـ 
داللػة علػى جػواز اإل٢بػاح ُب ا٤بسػألة، كاعتمػاد كثػرة الطَّلػب مػن  كغّبٮبا. كُب تكرار )رىبٌػنىػا(

 .(ِ)"اهلل 
                                                

  (.ْٕ/ِْانظر: ركح ا٤بعاين ) (ُ)
َِة َوظِ حمس :ك٫بوه قولو (. ْٕ/ِْ(، كانظر: ركح ا٤بعاين )ْٕٔ/ّ) البظر احمليط (ِ) ًح َربٍّ ٍء رَْْحَ ْػَخ ُكٍّ ََشْ

 ًِ ِدي ًْ َغَشاَب اْْلَ َم َوكِِٓ
ٔا َظِِييَ َجُػ ََ دَةثُٔا َواتٍّ ِي ة ـَةْؽفِْص لزِلٍّ ًٍ ٍِّةِت َغْسٍن اىٍِّ   7َوِغيْ ًْ َج ُٓ دِْريْ

َ
َِة َوأ َربٍّ

 ُْ
َ
ًْ إٍَُِّم خ ًْ َوُذّرِيٍّةدِِٓ ْزَواِجِٓ

َ
ًْ َوأ َْ آثَةنِِٓ َح ٌِ

َْ َصيَ ٌَ ًْ َو ُٓ ًُ َوَغْسَت إٔب قولو:  [.ٖ-ٕ]غافر: ىجس8َخ اىَْػضِيُض اْتَِهي
َْ َظِِيوٍ حمس ْو إََِل ُرُصوٍج ٌِ َٓ َِة َذ ِ َِة ثُِشُُٔب ْذ ةْخََتَ

َِة ازْجََذْ ِ ـَ ْخَيحَْذ
َ
َِة ازْجََذْ ِ َوأ ذٍّ ٌَ

َ
َِة أ انظر: ركح [. ُُ]غافر: ىجسَربٍّ
 (.ْٕ/ِْا٤بعاين )

 

 اضثاطنػرذرػػاضططضب
 ظداءػاضتَّحظنػواالدتططافػواضتَّحبب
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ِظًفة كَةَل حمس :كمن ذل  ما قيل ُب قولو 
َ
ٌِِّ َؽْظَجةَن أ ْٔ ة رََجَع ُمََٔس إََِل كَ ٍٍّ َ َول

 
َ
َٔاَ  َوأ ْ ل

َ
ىَِْق اأْل

َ
ًْ َوخ ْمَص َربُِّس

َ
ًْ أ َغِجيُْذ

َ
َْ َبْػِسي أ ٌِ ِٔن  ٍُ ة َريَْفُذ ٍَ هُ ثِئَْع ِريِّ ََيُصَّ

َ
ِس أ
ْ
َرَش ثَِصأ

ْغَساَء َواَل ََتْ 
َ
َْٔم اْظذَْظَػُفِٔن َوََكُدوا َحْلُذئَُُِِن ـَاَل تُْشٍِْخ ِِبَ اأْل مٍّ إِنٍّ اىَْل

ُ
ََ أ َػيِِْن إحَِلِّْ كَةَل ابْ

 َ ٍِ ِ ةل َع اىَْلِْٔم اىظٍّ ُرْش ثِيِدْ حمسكقولو:  [،َُٓ]األعراؼ: ىجسٌَ
ْ
َِس إِّّنِ كَةَل يََُِِْؤمٍّ اَل دَأ

ْ
َيِ  َواَل ثَِصأ

ِِْٔل  ًْ دَصْكُْت كَ َ انِيَو َول ْن َتُلَٔل ـَصٍّكَْخ َبْ َ ثَِِن إِْسَ
َ
 .[ْٗ]طو: ىجسَرِشيُخ أ
"خىٌص األَـّ باإلضافة استعظامان ٢بقها  : أبو السعود شيخ اإلسبلـقاؿ 

 .(ُ)ما كانا شقيقْب"كترقيقان لقلبو ال ٤با قيلى من أنو كاف أخاه ألـ فإف ا١بمهورى على أهن
قيل: كاف أخاه ألبيو كأمو، فإف صح فإ٭با أضافو إٔب األـ؛ إشارة : "(الكشاؼ)ُب ك 

إٔب أهنما من بطن كاحد. كذل  أدعى إٔب العطف كالرقة، كأعظم للظق الواجب؛ كألهنا 
كانت مؤمنة فاعتدَّ بنسبها؛ كألهنا ىي الٍب قاست فيو ا٤بخاكؼ كالشدائد فذكره 

 .(ِ)ٕبقها"
اِْحِ َ حمسككذل  قولو:  ًُ الصٍّ رَْخ

َ
َُْخ أ
َ
َِة ِِف رَْْحَذَِم َوخ ْدِريْ

َ
ِخ َوأ

َ
 ىجسكَةَل َرّبِ اْؽفِْص َِل َوأل

أف  فإف ذكر كصف األيخوة فيو زيادة ُب االستعطاؼ؛ عسى اهلل  [؛ُُٓ]األعراؼ:
ِل حمس : كقوؿ نوح  ،با٤بغفرة ألخيو ييكـر رسولو  ْْ

َ
َْ أ ٌِ  ىجسَرّبِ إِنٍّ اثِِْن 

 . (ّ)[ْٓ]ىود:
ْرزَصَج حمس: قولو  ككذل  النّْداء بنظو

َ
زة أ ٍَ يَْػةُن َن ًُ الشٍّ ٍُِّس يَة ثَِِن آَدَم ال َحْفذِجَ
 ٌِ  ُّ َٔ َوكَجِييُ ُْ  ًْ ُّ يََصاُز ة إٍُِّ ٍَ ِٓ ِ آد ْٔ ة َظ ٍَ ُٓ ة ىُِيِيَ ٍَ ُٓ ة ِْلَةَظ ٍَ ُٓ ٍِّحِ َحْْنُِع َخِْ ََ اْْلَ ٌِ  ًْ يُْس َٔ ثَ

َ
َْ َخيُْر خ

 ُٓ ُِزٔنَ ال دََصْوَج ٌِ ََ ال يُْؤ ِيز ْوحِلَزةَء لزِلٍّ
َ
زَيةِغَ  أ َِزة الشٍّ  قػاؿ البقػاعيُّ  [.ِٕ]األعػراؼ: ىجسًْ إٍُِّة َجَػيْ

 : كالسػػػػيَّما قصػػػػصي األنبيػػػػاء-"٤بػػػػا كػػػػاف ا٤بقصػػػػودي مػػػػن ذكػػػػر القىصػػػػص - 
ػػػيطاف مػػػن شػػػديد العػػػداكة  االعتبػػػار ّٔػػػا، فكػػػاف بيػػػاف مػػػا كقػػػع بػػػْب آدـ  كبػػػْب الشَّ

                                                

 (.ّٖ/ٔتفسّب أيب السعود )( ُ)
 النيسابورم(، تفسّب َٕٔ/ُ(، تفسّب ابن جزم )َٕٔ/ُ(، كانظر: تفسّب النسفي )ُُٔ/ِالكشاؼ )( ِ)

(ّ/ِِّ.) 
 (.َُٖ/ٗ(، ا٤بنار )ُُٖ/ٗ) التَّظرير كالتَّنوير( انظر: ّ)
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ػػػيطاف، ككػػػاف ا٤بقػػػاـ خطػػػرنا، كالػػػتَّخلص عسػػػرنا، أشػػػار إٔب ذلػػػ  مقتضػػػينا للتَّظػػػذير مػػػ ن الشَّ
قيقػػػة، لػػػيعلم  ػػػيطاف بػػػو مػػػن ا٤بكايػػػد ا٣بفيَّػػػة، كاألسػػػباب الدَّ بالتَّأكيػػػد، كبيػػػاف مػػػا سػػػلط الشَّ
ػػكر متربّْئنػػا مػػن ا٢بػػوؿ  ػػا ٪بػػا ٗبظػػض التَّوفيػػق، ك٦بػػرَّد اللُّطػػف، فييقبػػل علػػى الشُّ النَّػػاجي أنَّػػو إ٭بَّ

فػػق كاالستضػػعاؼ:كالقػوَّة، فقػػ اؤؼ كالتَّظػػنن كالَبَّ  اؿ منادينػػا ٥بػػم ٗبػػا يػيٍفهػم االسػػتعطاؼ كالػػَبَّ
 . (ُ)، أم: الَّذم خلقتو بيدم كأسكنتو جنٍَّب..."ىجسيَة ثَِِن آَدمَ حمس

ُّ َوََكَن حمس :كمػن ذلػ  قولػو  َِز َجةِل َوَُةَدى ٌُُٔ  ابْ ٍج َاْْلِ ْٔ ًْ ِِف َم ِٓ ِ َوِِهَ ََتْصِي ث
ْػضٍِل يَة بُ  ٌَ ََ ِِف  زَع اىَْنـِزصِي ٌَ  َْ َِة َوال دَُس َػ ٌَ كمعلػـو أفَّ نػداء الوالػد  [.ِْ]ىػود: ىجسَِنٍّ اْرَنْت 

 .(ّ). يقطر منو االستعطاؼ(ِ)كلده من باب التَّظنن كالرَّأفة
زِل حمس :كمن ذلػ  مػا قيػل ُب قولػو  ْْ

َ
َْ أ ٌِز ُّ َذَلةَل َرّبِ إِنٍّ اثِِْن  َوَُةَدى ٌُُٔ  َربٍّ

ٍِ َ ِإَونٍّ وَْغَسَك اتَْ  ًُ اْتَزةنِ ْخَسز
َ
َُْخ أ
َ
يقطػر  فهػذا النّْػداء منػو   [.ْٓ]ىػود: ىجسقَّ َوخ

ػػا مفضػػبلن ُب شػػأنو أكَّالن كآخػػرنا، كىػػو  منػػو االسػػتعطاؼ، كٝبيػػل التَّوسػػل إٔب مػػن عهػػده منعمن
ِِنَ اىحمس: علػى طريقػة دعػاء أيػوب  ّّنِ َمعٍّ

َ
ُّ خ اِْحِ زإِذْ َُةَدى َربٍّ ًُ الصٍّ رَْخ

َ
َُْخ أ
َ
َّ َوخ  ىجس َ َضَّ

 عسػػى االسػػتعطاؼ ُب زيػػادةفيػػو  ىنػػاؾ ةاألخػػوَّ  كصػػف ذكػػرى . كقػػد سػػبق أفَّ (ْ)[ّٖ]األنبيػاء:
 نػػػوح قػػػوؿىنػػػا ُب  فكػػػذل  ذكػػػر البنػػػوَّة ،بػػػا٤بغفرة  رسػػػولو يكػػػـر أف  اهلل
: اثِِْن  إِنٍّ  َرّبِ حمس  َْ ِل  ٌِ ْْ

َ
  .ىجسأ
ِ حمسالبنو بقولو:  كمن ذل  نداء لقماف  ِ يَة بَُِنٍّ اَل تَُْشِْك ث  [،ُّ]لقماف: ىجسةَّللٍّ

َْ ِِف حمسكقد تكرر ذل  النداء بعد ذل :  َْ َرْصَدٍل َذذَُس ٌِ ٌِسَْلةَل َخجٍٍّح  ة إِْن دَُم  َٓ يَة بَُِنٍّ إِجٍّ
َ ىَِػيٌؿ َرجٌِي  ُ إِنٍّ اَّللٍّ ة اَّللٍّ َٓ ِ ِت ث

ْ
رِْض يَأ

َ
ْو ِِف اأْل

َ
َٔاِت أ ٍَ ْو ِِف العٍّ

َ
ًِ  16َصْزَصٍة أ كِ

َ
يَة ُبَِنٍّ أ

                                                

 (.َّٖ/ٕ) نظم الدُّرر( ُ)
 (. ٗٓ/ُِ( انظر: ركح ا٤بعاين )ِ)
 (.َٕ/ُِانظر: ا٤بصدر نفسو ) (ّ)
(. ك٫بوه قوؿ موسى َُٖ/ٗ(، ا٤بنار )ُُٖ/ٗ) التَّظرير كالتَّنوير، كانظر: (ٖٔ/ُِانظر: ركح ا٤بعاين ) (ْ)

 :اِْحِ َ حمس ًُ الصٍّ رَْخ
َ
َُْخ أ
َ
َِة ِِف رَْْحَذَِم َوخ دِْريْ

َ
ِخ َوأ

َ
 [.ُُٓ]األعراؼ: ىجسكَةَل َرّبِ اْؽفِْص َِل َوأل
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ُمٔرِ الصٍّ 
ُ
َْ َغضِْم اأْل ٌِ َصةثََم إِنٍّ َذلَِم 

َ
ة أ ٌَ َِْهصِ َواْصَِبْ لََعَ  ٍُ

ْ َِ ال َّ َغ
ْػُصوِف َواُْ ٍَ ْ ُمْص ثِةل

ْ
اَلةَ َوأ

 .[ُٕ-ُٔ]لقماف: ىجس17

ِ حمس :كمن ذل  مػا قيػل ُب قولػو  ََ اَّللٍّ ٌِز  ًْ َغزضَّ َغيَزيُْس
َ
ِػزي أ ْْ َر

َ
كَةَل يَة كَِْٔم أ

 ًْ ٔهُ َوَراَءُز ٍُ َْشُت ئَُن ُُمِيٌع َواَّتٍّ ٍَ ة َتْػ ٍَ ِ صِيًّة إِنٍّ َرّبِ ث ْٓ ًْ إِّّنِ  92ِظ َنَُذُِس ٌَ  
ٔا لََعَ يُ ٍَ َويَة كَِْٔم اْخ

ًْ َررِيزٌت  َػُسز ٌَ ٔا إِّّنِ  َٔ َاذٌِب َواْردَلُِجز ُْ  َْ ٌَ تِيِّ َغَشاٌب ُُيْضِيِّ َو
ْ
َْ يَأ ٌَ َٔن  ٍُ شَلِمٌو َظَْٔف َتْػيَ

 .  (ُ)طاؼ كالتَّلطفخاطبهم خطاب االستع[. ّٗ-ِٗ]ىود: ىجس93
َواذُْنزززْص ِِف اىِْهَذزززةِب حمس :ألبيػػػو ُب قولػػػو  كمػػن ذلػػػ  نػػػداء إبػػػراىيم 
ة  يًلة َُِِيًّ ُّ َاَن ِصّسِ ًَ إٍُِّ ز َواَل  41إِثَْصاِْي ُع َواَل ُحجِْصُ ٍَ ة اَل يَْعز ٌَ ًَ َتْػُجُس  ِ ثَِخ ل

َ
بِيِّ يَة خ

َ
إِذْ كَةَل أِل

ثَِخ إِ  42ُحْؾِِن َخَِْم َشحْبًة 
َ
اًغزة يَة خ زِسَك َِصَ ْْ

َ
دَِم ـَزةدٍّجِْػِِن أ

ْ
ًْ يَأ َ ة ل ٌَ  ًِ ََ اىْػِيْ ٌِ ّّنِ كَْس َجةَءِّن 

َِ َغِصيًّة  43َظِٔيًّة  يَْػةَن َاَن لِيصٍّْْحَ يَْػةَن إِنٍّ الشٍّ ثَِخ اَل َتْػُجِس الشٍّ
َ
ْن  44يَة خ

َ
َرةُف أ

َ
ثَِخ إِّّنِ أ

َ
يَة خ

َِ َذَذهُ  ََ الصٍّْْحَ ٌِ َم َغَشاٌب  عٍّ ٍَ يَْػةِن َوحِلًّة َح  .(ِ)[ْٓ–ُْ]مرمي: ىجس45َٔن لِيشٍّ
بقومو، كرفقو ّٔم ُب ا٣بطػاب حيػ  قػاؿ منادينػا  كمن ذل  تلطًُّف صاّب 
ْٔال حمس ٥بم على جهة التَّظػنن علػيهم: َِحِ لَز زحِّبَحِ َرجْزَو اْتََعز ًَ تَْعزَذْػِجئَُن ثِةلعٍّ ِ كَةَل يَة كَِْٔم ل

 ًْ َ ىََػيٍُّس أم: بوقوع مػا يسػوؤكم قبػل ا٢بالػة ا٢بسػنة،  [،ْٔ]النمل: ىجسدُصَْْحُٔنَ  تَْعَذْؾفُِصوَن اَّللٍّ
   .(ّ)كىي رٞبة اهلل 

زة ـَزةْؽفِْص حمس: كمن ذل  ما قيػل ُب قولػو  ًٍ ٍء رَْْحَزًح وَِغيْ َِزة وَِظزْػَخ ُكٍّ ََشْ َربٍّ
 ًِ ًْ َغَشاَب اْْلَِدزي ِٓ َم َوكِ

ٔا َظِِييَ َجُػ ٔا َواتٍّ ََ دَةثُ ِي َِزة وَ  7لزِلٍّ ٍِّزةِت َغزْسٍن اىٍّزِ  َربٍّ ًْ َج ز ُٓ ْدِريْ
َ
أ

 ًُ َُْخ اىَْػضِيزُض اْتَِهزي
َ
ًْ إٍَُِّم خ ِٓ ِ ًْ َوُذّرِيٍّةد ِٓ ْزَواِج

َ
ًْ َوأ ِٓ ِ َْ آثَةن ٌِ َح 

َْ َصيَ ٌَ ًْ َو ُٓ ]غػافر: ىجس 8وََغْسَت

 كقد سبق أفَّ تصدير الدُّعاء بػ )ربنا( فيو من االستعطاؼ ما ال ٱبفى. [. ٖ-ٕ
كمػػن ذلػػ   ،كمػػنهج مػػن منػػاىج الػػدَّعوة إٔب اهلل   كقػػد يسػػتخدـ االسػػتعطاؼ

ًْ حمس :ما قيػل ُب قولػو  ِ إحَِلُْسز ًَ يَة ثَِِن إِْساايَو إِّّنِ رَُظُٔل اَّللٍّ َُ َمْصيَ ِإَوذْ كَةَل ِغحَِس ابْ
                                                

 (.ِٔٓ/ٓانظر: البظر احمليط ) (ُ)
 .(َِٓ/ِانظر: الربىاف ُب علـو القرآف ) (ِ)
 (.ُّْ/ٓ(، نظم الدُّرر )َُٗ/ّ(، السّْراج ا٤بنّب )ٕٗ/ٕ) البظر احمليطانظر:  (ّ)
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 ُّ ٍُ َْ َبْػِسي اْظ ٌِ ِِت 
ْ
ا ثِصَُظٍٔل يَأ ً ََِّشِ ٌُ َراةِ َو ْٔ ََ اتلٍّ ٌِ ة َبْ َ يََسيٍّ  ٍَ ِ كًة ل ًْ ُمَصّسِ ُْ زة َجزةَء ٍٍّ ْْحَُس ـَيَ

َ
أ

جِز ٌ  ٌُ َشا ِظْدٌص  َْ ٔا  ُ َِةِت كَةل ِ فػإف فيػو مػن االسػتعطاؼ مػا فيػو. قيػل: إفَّ  [. ٔ]الصػف: ىجسثِةْْلَحّ
االسػػػتعطاؼ ٗبػػػػا ذكػػػػر ٤بػػػػا فيػػػػو مػػػػن التَّعظػػػػيم، كقػػػػد كػػػػانوا يفتخػػػػركفى بنسػػػػبتهم إٔب إسػػػػرائيل 

(ُ). 
  

                            
 
 

 
 

                                                

 (.ٖٔ-ٖٓ/ِٖركح ا٤بعاين )( انظر: ُ)
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  وطئة:ت

 تلػ  يلتلقّْػ ئهػاكيهيّْ  فسالػنَّ  دُّ عًػيي  وككأنَّػ كاالسػتفهاـ، هػيكالنَّ  األمري  اغالبن  داءالنّْ  يعقب
َي  داءالنَّػػػػ ألفَّ  ؛ا٤بعػػػاين مػػػػن نوتتضػػػمَّ  كمػػػػا ،األسػػػاليب  وكينبّْػػػػ ،ىنالػػػػذّْ  كيلفػػػت ،فسالػػػػنَّ  يػػػوق
ـي  أك هيي النَّ  أك األمري  بعده جاء فإذا ،ا٤بشاعرى   ةن مسػتعدٌ  يقظػةن  أةن مهيَّػ انفسنػ صػادؼ االسػتفها
 األكيػد كحرصػو لػبالطَّ  ّٔػذا كعنايتػو ما٤بتكلّْ  اىتماـ على دليله  وأنَّ  كما كاالمتثاؿ، للقبوؿ
 .كأدائو تنفيذه على

ُب )اإلنصػػاؼ( عػػن )الكػػوفيْب(    أمَّػػا )مػػا كٕب ا٤بنػػادىل( فقػػد حكػػى األنبػػارمُّ 
جػرل ٦بػراه مػن الطَّلػب كالنَّهػي، كلػذل  ال  قو٥بم: النّْداء ال ينف ُّ عن األمر كالنَّهي أك مػا

 ُب ا٣بػػربنػػداءه ينفػػ ُّ عػػن أمػػرو أك هنػػي، ك٥بػػذا جػػاء بعػػده  يكػػاد يوجػػد ُب كتػػاب اهلل 
َسززٌو حمس : قولػػو ٌَ ززة اجلٍّززةُس ُُضَِب  َٓ حَّ

َ
 : قولػػو ُب األمػػر شػػفعو [ّٕا٢بػػج:] ىجسيَززة خ

ٔا سَلُ حمس ٍُِػ  .(ُ)ىجسـَةْظَذ
 ال داءالنّْػػػ إفَّ  :قػػػو٥بم اكأمَّػػػحيػػػ  قػػػاؿ: " علػػػى )الكػػػوفيْب(  كقػػػد ردَّ األنبػػػارم

 نػداءه   اهلل ابػكتػ ُب يوجد يكاد ال كلذل ؛ ٦براه جرل ما أك األمر عن ينف ُّ  يكاد

                                                

 (.َُّ/ُ( اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ )ُ)

 

 اضتادعػرذرػػاضططضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بغانػطاػوضؽػاضطظاَدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 كثػرةى  داءالنّْػ مػع كاالسػتفهاـً  ا٣بػربً  ٦بػيءي  يكثػري  بػل ،منسػلّْ  ال: قلنػا ،هنػى أك أمػرو  عػن  ُّ ػينف
  .(ُ)يهكالنَّ  األمرً 

ًْ حمس : اهلل قػػاؿ فقػػد (ا٣بػػرب) اأمَّػػ جْززُذ
َ
ًُ احْلَززَْٔم َوال خ يَززة ِغَجززةدِ ال َرززٌْٔف َغيَززيُْس

زَم حمس: آخر موضع ُب  كقاؿ ،(ِ)[ٖٔالزخػرؼ:] ىجسَُتَْضُُٔنَ  عٍّ ٍَ ْن َح
َ
َرزةُف أ

َ
ثَزِخ إِّّنِ أ

َ
يَة خ

 ََ ٌِ َِ  َغَشاٌب  َخزَس حمس :آخػر موضػع ُب  كقػاؿ [،ْٓمػرمي:] ىجسالصٍّْْحَ
َ
يْزُخ أ

َ
ثَزِخ إِّّنِ َرخ

َ
يَزة خ

َنجً  َغََشَ  ْٔ َْ حمس :آخر موضع ُب  كقاؿ [.ْيوسف:] ىجسةَن ٌِز وِيزُو ُرْؤيزةَي 
ْ
َشا دَأ َْ ثَِخ 

َ
يَة خ

ًْ لََعَ حمس :آخػر موضػع ُب  كقػاؿ [،ََُيوسػف:] ىجسَرجُْو  زة َبْؾزُيُس ٍَ زة اجلٍّزةُس إِجٍّ َٓ حَّ
َ
يَزة خ

 ًْ جُْفِعُس
َ
ًُ اىْفُ حمس: آخػر موضػع ُب  كقػاؿ [،ِّيػونس:] ىجسخ جْزُذ

َ
ة اجلٍّزةُس خ َٓ حَّ

َ
َلزَصاُء إََِل يَة خ

 ِ   .ا٤بواضع من ذل  غّب إٔب [ُٓفاطر:] ىجساَّللٍّ
ُ لَزَم حمس : اهلل قػاؿ فقػد (االسػتفهاـ) اكأمَّ  َخزوٍّ اَّللٍّ

َ
زة أ ٌَ ًَ ُُتَزّصُِم  ِ ة اجلٍِِّبَّ ل َٓ حَّ

َ
 ىجسيَة خ

ة حمس: آخػر موضع ُب  كقاؿ [،ُالتظرمي:] َٓ حَّ
َ
زة ال َتْفَػيُزٔنَ اذلييَة خ ٌَ ًَ َتُلٔلَُٔن  ِ ٔا ل ُِ ٌَ  ىجسََ آ

ُع َوال ُحجْزحمس :آخػر موضع ُب  كقاؿ [،ِالصف:] ٍَ زة ال يَْعز ٌَ ًَ َتْػُجزُس  ثَزِخ لِز
َ
 ىجسِصُ زيَة خ

ًْ إََِل اجلٍَّجةةِ َودَزْسُغَُِِٔن إََِل حمس: آخػر موضػع ُب  كقػاؿ [.ِْمػرمي:] ْدُغُٔك
َ
ة َِل أ ٌَ َويَة كَِْٔم 

 كثػرةى  (االسػتفهاـ)ك (٣بػربا) ٦بػيءي  رى كثػيػ فػإذا .ا٤بواضػع مػن ذل  غّب إٔب [،ُْغافر:] ىجساجلٍّةرِ 
  .(ّ)"اآلخر عن ألحدٮبا ةمزيَّ  فبل الكثرة ُب تكافآ فقد ي(هالنَّ )ك (األمر)

ا٣بطػػػػاب ا٤بتعلّْػػػػق بالنّْػػػػداء ُب  كيػػػػأٌب ىػػػػذا ا٤بطلػػػػب اسػػػػتكماالن ١بوانػػػػب ىػػػػذا الفصػػػػل
 . أمَّا بياف ا٤بواضع )٤با كٕب ا٤بنادىل( فيأٌب على النَّظو التَّإب:القرآين

  

                                                

 ( كقد أحصيت )ما كٕب ا٤بنادل( ُب القرآف الكرمي، فيمكن النَّظر فيما كليو من األمر أك النَّهي أك غّبٮبا عقبُ)
 ىذه ا٤بقدّْمة..

ًْ حمس: ( أقوؿ: كلكن قد يرد على ىذا ا٤بوضع ما جاء عقب بياف حا٥بم من قولو ِ) جُْذ
َ
ٍَِّح خ ٔا اْْلَ ادُْريُ

ونَ  ًْ ُُتََْبُ ْزَواُجُس
َ
 [. َٕ]الزُّخرؼ: ىجسَوأ

 (.ُُِ -َُِ/ُ( اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ )ّ)
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ة اجلٍّةُس حمسبعد:  ىجساْخُجُسوا ..حمس ُِقرة: الب َٓ حَّ

َ
َْ حمس ّٓ، ىجسيَة خ ، ىجسآَدمُ ية حمس بعد: ىجساْظُس

ة حمس ِٖٕ -ُِِ – ْٕ – َْ ىجسيَة ثَِِن إِْساايَو اذُْنُصواحمس َٓ حَّ
َ
ٔااذلييَة خ ٔا اتٍُّل ُِ ٌَ . آؿ ىجسََ آ

ُِِ  حمس ّْعمػراف:  ًُ اْر ْٔاحمس ْٔ، ىجسيَة َمْصيَ َ َو اىِْهَذةِب َتَػةل ْْ
َ
ة حمس َُِ ،ىجسكُْو يَة أ َٓ حَّ

َ
ََ اذلييَة خ

 َ ٔا اَّللٍّ ٔا اتٍُّل ُِ ٌَ ة حمس ُٕ. النّْسػاء: ىجسآ َٓ حَّ
َ
ًْ اذلييَة خ ٔا ُرُشوا ِخزْشَرُك ُِ ٌَ يَزة حمس َِ.  ا٤بائػدة: ىجسََ آ

ٔاحمس ُِ، ىجسكَِْٔم اذُْنُصوا ة حمس ّٓ، ىجسيَة كَِْٔم اْدُريُ َٓ حَّ
َ
َ اذلييَة خ ٔا اَّللٍّ ٔا اتٍُّلز ُِز ٌَ إِذْ حمس َُُ، ىجسََ آ

ُ يَ  ًَ اذُْنصْ كَةَل اَّللٍّ ََ َمْصيَ ٔاحمس ُّٓ، األنعاـ: ىجسة ِغحَِس ابْ يُ ٍَ  ُّ، األعراؼ: ىجسكُْو يَة كَِْٔم اْخ
ًْ حمس  – ٕٕ - ّٕ - ٕٔ -ٓٔ - ىجسيَزة كَزِْٔم اْخُجزُسواحمس ٗٓ، ىجسيَة ثَِِن آَدَم ُرُشوا زِيجََذُس
زة اجلٍّزِِبَّ حمس  ّٕ. التَّوبػة: ىجساْجَػْو جَلَة يىػا ميوسىػىحمس ُّٖ. األعػراؼ: ٖٓ َٓ حَّ

َ
، ىجسَجةِْزسِ  يَزة خ

ة حمس  ُُٗ َٓ حَّ
َ
َ اذلييَة خ ٔا اَّللٍّ ٔا اتٍُّل ُِ ٌَ  ْٖ - ُٔ – َٓ، ىجسيَة ُبَِنٍّ اْرَنْت حمس ِْ، ىود: ىجسََ آ

ٔاحمس ّٗ، ىجسَويَة كَِْٔم اْظَذْؾفُِصواحمس ِٓ، ىجسيَة كَِْٔم اْخُجُسواحمس يُز ٍَ  ِّ،  ا٤بؤمنػوف: ىجسَويَة كَزِْٔم اْخ
ثَززِخ اْظزحمس ِٔ، القصػص: ىجسيَزة كَزِْٔم اْخُجززُسواحمس

َ
ِجْصهُ يَزة خ

ْ
كْجِززْو حمس ُّ، ىجسَذأ

َ
، ىجسيَززة ُمزََٔس أ

ة حمس َٕ، األحػزاب: ىجسيَة كَِْٔم اْخُجُسواحمس ّٔالعنكبوت:  َٓ حَّ
َ
َ اذلييَة خ ٔا اَّللٍّ ٔا اتٍُّل ُِ ٌَ ، سػبأ: ىجسََ آ

ّوِِب حمس َُ
َ
ٔاحمس َِ، يػس: ىجسيَة ِجَجةُل أ ثَزِخ اْذَػزْو حمس َُِ، الصَّػافات: ىجسيَة كَِْٔم ادٍّجُِػ

َ
، ىجسيَة خ

ًْ اذلييَة ِغَجةدِ كُْو حمس َُالزُّمر:  ٔا َربٍُّس ٔا اتٍُّل ُِ ٌَ كُْو يَة حمس ّٗ، ىجسيَة ِغَجةدِ ـَةتٍُّلٔنِ حمس ُٔ، ىجسََ آ
ٔا يُ ٍَ ََ يَة كَِْٔم ادٍّجُِػٔنِ  اذليَوكَةَل حمس ّٖ، غػافر: ىجسكَِْٔم اْخ ٌَ َِزة حمس ُّ، األحقػاؼ: ىجسآ ٌَ ْٔ يَزة كَ
ٔا ِجيُج

َ
ة حمس ُِ، ا٢بجػرات: ّّ، ٧بمَّػد: ىجسأ َٓ حَّ

َ
ٔا اذلييَة خ ُِ ٌَ ٔاََ آ يَزة حمس ِٖ، ا٢بديػد: ىجساْجَذجُِج

ة  َٓ حَّ
َ
َ اذليخ ٔا اَّللٍّ ٔا اتٍُّل ُِ ٌَ ة حمس ُٖ، ا٢بشػر: ىجسََ آ َٓ حَّ

َ
َ اذلييَة خ ٔا اَّللٍّ ٔا اتٍُّلز ُِ ٌَ  ُْ، الصَّػف: ىجسََ آ

ة حمس َٓ حَّ
َ
ِ اذلييَة خ َُْصةَر اَّللٍّ

َ
ٔا خ ٔا ُنُُٔ ُِ ٌَ ة حمس ٔ، التَّظػرمي: ىجسََ آ َٓ حَّ

َ
جُْفَعزسُ اذلييَة خ

َ
ٔا خ ٔا كُز ُِ ٌَ ًْ ََ آ

 ًْ يِيُس ْْ
َ
ة حمس ٖ، ىجسَوأ َٓ حَّ

َ
ٔااذلييَة خ ٔا دُٔبُ ُِ ٌَ ة اجلٍِِّبَّ َجةِْزسِ حمس ٗ، ىجسََ آ َٓ حَّ

َ
يَزة حمس ِ، ا٤بزَّمػل: ىجسيَة خ

ُِو  ٌّ ضٍّ ٍُ ْ ة ال َٓ حَّ
َ
ًِ اليٍّيَْو إاِلٍّ كَيِياًل  1خ ثر: ىجس2كُ زُِّص حمس   ِ، ا٤بػدَّ زسٍّ ٍُ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
ُْزِشْر  1يَة خ

َ
ًْ ـَد ، ىجس2ُرز

حٍّ حمس ِٖالفجر: 
َ
ُح يَة خ ٍِّ ِ ه ٍَ ْػ ٍُ

ْ ة اجلٍّْفُط ال َٓ    .ىجسارِْجِِع إََِل َربِِّم  27ُذ

 أواًل: فع  األمر:
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َِة َربََّم حمس[  ٕٕ]الزُّخرؼ:  ةلُِم حِلَْلِض َغيَيْ ٌَ  .ىجسَوَُةَدْوا يَة 
 

 
 

ٔاحمس َُْالبقرة:  ُػ ٍَ ٔا اجُْظْصَُة َواْظ ُ َِة َوكُٔل ٔا َراِغ ُ ، كىػي مػن اآليػات الػٍب ٝبػع ىجسال َتُلٔل
زززة حمس ِْٔبػػْب النَّهػػػي كاألمػػػر،  مػػا كٕب ا٤بنػػػادىل فيهػػػا َٓ حَّ

َ
ٔا اذليزززيَزززة خ ٔا ال ُتجِْػيُززز ُِززز ٌَ ََ آ

 ًْ ة حمس ُُٖ. آؿ عمػراف: ىجسَصَسكَةدُِس َٓ حَّ
َ
ًْ اذلييَة خ َْ ُدوُُِسز ٌِز ٔا ال َتذٍِّزُشوا ثَِػةًَُح  ُِ ٌَ ، ىجسََ آ

ة حمس َُّ َٓ حَّ
َ
ٔا الّصِبةاذلييَة خ ُزيُ

ْ
ٔا ال دَأ ُِ ٌَ زة حمس ُٔٓ، ىجسََ آ َٓ حَّ

َ
ُِزاذليزيَة خ ٌَ ٔا ََ آ ٔا ال دَُسُُٔز

زة حمس ِٗ. النّْسػاء: ىجسََ َزَفُصواذلياَ  َٓ حَّ
َ
ًْ اذليزيَزة خ َُِس ًْ ثَحْز اىَُس َٔ ْمز

َ
ٔا أ ُزيُ

ْ
ٔا ال دَزأ ُِز ٌَ ََ آ

ة حمس ّْ، ىجسثِةْْلَةِغوِ  َٓ حَّ
َ
ًْ ُظَنَرىاذلييَة خ جُْذ

َ
الةَ َوخ ٔا الصٍّ ٔا ال َتْلَصبُ ُِ ٌَ زة حمس ُْْ، ىجسََ آ َٓ حَّ

َ
يَزة خ

ٔا ال َتذٍِّزُشواذلي ُِ ٌَ ْوحِلَةءَ ََ آ
َ
ََ أ ٔاحمسُُٕ، ىجسا اىَْنـِصِي َو اىِْهَذزةِب ال َتْؾيُز ْْ

َ
 ِ. ا٤بائػدة: ىجسيَة أ

ة حمس َٓ حَّ
َ
ِ اذلييَة خ ٔا َشزَػةنَِص اَّللٍّ ٔا ال ُُتِيَّز ُِز ٌَ زة الصٍُّظزُٔل ال ََيُْضُْزَم حمس ُْ، ىجسََ آ َٓ حَّ

َ
ََ اذليزيَزة خ

ة حمس ُٓ، ىجسيَُعةرُِغَٔن ِِف اىُْسْفص َٓ حَّ
َ
ٔا ال تَ اذلييَة خ ُِ ٌَ ْوحِلَزةءَ ََ آ

َ
َٔد َواجلٍَّصزةَرى أ ُٓ ، ىجسذٍِّزُشوا احْلَ

ة حمس ٕٓ َٓ حَّ
َ
ٔا ال َتذٍِّزُشوا اذلييَة خ ُِ ٌَ ُضوً اذليََ آ ُْ  ًْ َُِس َُشوا دِي َو حمس ٕٕ، ىجسةا َوىَػِجً ََ اَّتٍّ ْْ

َ
كُْو يَة أ

ٔا ة حمس ٕٖ، ىجساىِْهَذةِب ال َتْؾيُ َٓ حَّ
َ
َخزاذلييَة خ

َ
زة أ ٌَ ٔا َغّيَِجةِت  ٔا ال ُُتَّصُِم ُِ ٌَ ًْ َوال ََ آ ُ ىَُسز وٍّ اَّللٍّ

ة حمس ٓٗ، كيبلحَ أف ُب ىذه اآلية هنيػْب، ىجسَتْػَذُسوا َٓ حَّ
َ
زيَْس اذليزيَة خ ٔا الصٍّ ٔا ال َتْلُذيُز ُِز ٌَ ََ آ

ًْ ُخُصمٌ  جُْذ
َ
ة يَةحمس َُُ، ىجسَوخ َٓ حَّ

َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ٔا ال ٌَ ُ ل

َ
َْ  تَْعد ْشَيةءَ  َخ

َ
ًْ  ُتجْسَ  إِنْ  أ ًْ  ىَُس . ىجستَُعزؤُْز

ًُ يَة ثَ حمس ِٕاألعػراؼ:  ٍُِّس يَْػةنُ  ِِن آَدَم ال َحْفذِجَ ة حمس  ِٕ. األنفػاؿ: ىجسالشٍّ َٓ حَّ
َ
ٔا اذلييَة خ ُِ ٌَ ََ آ

َ َوالصٍُّظَٔل  ٔا اَّللٍّ ة حمس ِّ. التَّوبة: ىجسال ََّتُُُٔ َٓ حَّ
َ
ًْ اذلييَة خ َٔاَُُس ًْ ِإَوْر ٔا ال َتذٍِّزُشوا آثَةَءُز ُِ ٌَ ََ آ

ٔا اىُْسْفصَ  ْوحِلَةَء إِِن اْظَذَدجَّ
َ
َوكَةَل يَة ثَِِنٍّ ال حمس ٕٔ، ىجسكَةَل يَة ُبَِنٍّ ال َتْلُصْ  حمس ٓ. يوسف: ىجسأ

ٔا ثَِخ ال َتْػُجسِ حمس ْْ، مػرمي: ىجسدَْسُريُ
َ
ُرزْش ثِيِْدَيزِ  َوال حمس ْٗ. طػو: ىجسيَة خ

ْ
مٍّ ال دَأ

ُ
ََ أ يَزة ابْز

 ثانًيا: ملارع م زوم بالم األمر:   
 

 ثالثًا: ملارع م زوم بال النَّاهية:   
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َِس 
ْ
ة حمس ُِ. النُّػور: ىجسثَِصأ َٓ حَّ

َ
زيَْػةنِ اذلييَة خ َٔاِت الشٍّ ٔا ُرُػ ٔا ال دَتٍّجُِػ ُِ ٌَ زة حمس ِٕ، ىجسََ آ َٓ حَّ

َ
يَزة خ

ٔا ُبُئدً اذلي ٔا ال دَْسُريُ ُِ ٌَ ًْ ََ آ . لقمػاف : ىجسيَة ُمََٔس ال ََّتَْؿ حمس َُ. النَّمػل: ىجسة َدْيَ ُبُئدُِس
ِ زْ يَة ُبَِنٍّ ال تُشحمس ُّ ة حمس ّٓ. األحػزاب: ىجسصِْك ثِةَّللٍّ َٓ حَّ

َ
ٔا ُبُيزَٔت اذليزيَة خ ٔا ال دَزْسُريُ ُِز ٌَ ََ آ

ة حمس ٗٔ، ىجساجلٍِِّبِّ  َٓ حَّ
َ
ٔا اَ ياذليَة خ ٔا ال دَُسُُٔ ُِ ٌَ يَة ثَِِن آَدَم حمس َٔ. يس: ىجسََ آَذْوا ُمََٔس ذليََ آ

يَْػةنَ  ْن ال َتْػُجُسوا الشٍّ
َ
َْ اذلييَة ِغَجةدَِي حمس ّٓ. الزُّمػر: ىجسأ ٌِ ٔا  َُِػ ًْ ال َتْل ِٓ جُْفِع

َ
ٔا لََعَ خ ـُ ْسَ

َ
ََ أ

 ِ ة حمس ُ. ا٢بجػرات: ىجسرَْْحَحِ اَّللٍّ َٓ حَّ
َ
ٔا ال ُتلَ اذلييَة خ ُِ ٌَ ِ َورَُظٔسِلِ ََ آ ٔا َبْ َ يََسِي اَّللٍّ ُم يَة حمس ِ، ىجسّسِ

ة  َٓ حَّ
َ
َق َصِْٔت اجلٍِِّبِّ اذليخ ْٔ ًْ ـَ َٔادَُس ْص

َ
ٔا أ ٔا ال دَصَْذُػ ُِ ٌَ زة حمس ُُ، ىجسََ آ َٓ حَّ

َ
ٔا ال اذليزيَزة خ ُِز ٌَ ََ آ

مٍ  ْٔ َْ كَ ٌِ ة حمس ُ. ا٤بمتظنة: ىجسيَْعَزْص كٌَْٔم  َٓ حَّ
َ
ٔا ال َتذٍِّززُشوا َغزسُ اذلييَة خ ُِز ٌَ ًْ ََ آ ّوِي وََغزُسوٍُّز

ْوحِلَةءَ 
َ
ة حمس ُّ، ىجسأ َٓ حَّ

َ
ًٌ اذلييَة خ ْٔ ْٔا كَ ىٍّ َٔ ٔا ال َتَذ ُِ ٌَ ًْ ََ آ ِٓ يْ

ُ َغيَ يَزة حمس ٗ. ا٤بنافقوف: ىجسة َؽِظَت اَّللٍّ
ة  َٓ حَّ
َ
ِ اذليخ َْ ذِْنصِ اَّللٍّ ًْ َخ ْوالُدُز

َ
ًْ َوال أ اىُُس َٔ ْم

َ
ًْ أ ُِٓس

ٔا ال دُيْ ُِ ٌَ ة حمس ٕ. التَّظرمي: ىجسََ آ َٓ حَّ
َ
يَة خ

ئُنَ ياذل ٍَ ًْ َتْػ ة ُنُِْذ ٌَ ة َُتَْضْوَن  ٍَ  . ىجسََ َزَفُصوا ال َتْػَذِشُروا احْلََْٔم إِجٍّ
 

 
 

ة يَةحمس ُٗالنّْساء:  َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًْ  ََيِوَّ  ال ٌَ نْ  ىَُس

َ
ٔا أ ًْ  اىجَِّعةءَ  دَصِزُ  .ىجسةَنْص

ًْ  ال كَْٔمِ  يَةحمس ُٓىود:  ىُُس
َ
ْظد
َ
ْجصً  َغيَيِّْ  أ

َ
 .ىجساأ

َو  ةيَ حمس ُّاألحزاب:  ْْ
َ
َلةمَ  ال َحْْثَِب  أ ٌُ  ًْ  .ىجسىَُس

ًُ احْلَْٔمَ حمس ٖٔالزُّخرؼ:   .ىجسيَة ِغَجةدِ ال َرٌْٔف َغيَيُْس
ة اىَْنـُِصوَن حمس ِالكافركف:  َٓ حَّ

َ
ة َتْػُجُسوَن  1كُْو يَة خ ٌَ ْخُجُس 

َ
 .ىجس2اَل أ

 .ُّتعمل عمل )ليس( األحزاب:  الٍب)ال( النَّافية 
  

 رابًعا: )ال( النَّافية:
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ُْ حمس ّٓىود:  ٔا يَة  ُ َِحٍ كَةل ِ َِة ثَِِّي ة ِجبْتَ ٌَ ُّ حمس ُٗ. ىػود: ىجسُٔد  زة َجْفَلز ٌَ ٔا يَزة ُشزَػيُْت  ُ كَةل
ة َتُلُٔل َنسِيً  ٍٍّ  .ىجسا ِم

 
 
 

ة يَةحمس َُٓا٤بائدة:  َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ٌَ  ًْ ًْ  َغيَيُْس جُْفَعُس

َ
 .ىجسخ

ُ حمس ْٔاألنفاؿ:  ة اجلٍِِّبَّ َخْعُجَم اَّللٍّ َٓ حَّ
َ
 .ىجسيَة خ

 
 

       
َو  يَة كُْو حمس ٗٓا٤بائدة:  ْْ

َ
ْو  اىِْهَذةِب  أ ٔنَ  َْ ٍُ ة َتِْلِ ٍِّ نْ  إال ٌِ

َ
ةآ أ ٍِّ ٌَ  ِ  كَةَل  إِذْ حمس ُُِ ىجسثِةَّللٍّ

َٔارِئَّنَ  ََ  ِغحَِس  يَة اْتَ ًَ  ابْ ْو  َمْصيَ نْ  َربََّم  يَْعَذِػيعُ  َْ
َ
َِل  أ َِة ُحَْنّ ةنَِسةً  َغيَيْ  .ىجسٌَ

ْو  َدمُ آ يَةحمس َُِطو:  ُدىََّم  َْ
َ
ِ  لََعَ  أ  .ىجساْْلُرْلِ  َشَجَصة

ة يَةحمس َُالصَّػف:  َٓ حَّ
َ
ٔا ََ اذلي خ ُِ ٌَ َ ْو  آ َْ  ًْ ُدىَُّسز

َ
ًْ  َِتَزةَرةٍ  لََعَ  أ َْ  ُتِِْجزيُس  َغزَشاٍب  ٌِز

حِلمٍ 
َ
 .ىجسأ

 
 
 

ُ يَة ِخيحمس ُُٔا٤بائػدة:  َ زِإَوذْ كَةَل اَّللٍّ ِّمِ
ُ
ِزُشوِن َوأ ٍِّةِس اَّتٍّ َُْخ كُيَْخ لِي

َ
خ
َ
ًَ أ ََ َمْصيَ َِس ابْ

 ِ ْ َٓ َ  . ىجسإِل

 خامًسا: )ما( النَّافية:

 سادًسا: اسم الفع :

 َّ )ه (:سابًعا: االستفهام ب

 ثامًنا: االستفهام بالهمزة:
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ْٔ  يَةحمس ِٖىػود:  ًْ  مِ كَ ْحزُذ
َ
َرخ
َ
َِزحٍ  لََعَ  ُنِْزُخ  إِنْ  أ ِ َْ  ثَحّ ٔا يَزة ُشزَػيُْت حمس ٕٖ ىجسَرّبِ  ٌِز ُ كَزةل

ة َحْػُجُس آثَةُؤَُة ٌَ ْن َجَْتَُك 
َ
ُمُصَك أ

ْ
َصالدَُم دَأ

َ
ََ حمس ِٗ ىجسأ ٌِز  ًْ َغزضَّ َغيَزيُْس

َ
ِػزي أ ْْ َر

َ
كَةَل يَة كَِْٔم أ

 ِ  . ىجساَّللٍّ
ٌُ حمس ّٗيوسف:  ْربَةٌب 

َ
أ
َ
َِ أ ْج ةرُ يَة َصةِخَِبِ الّعِ ٍّٓ َٔاِخُس اىَْل ْ ُ ال ِم اَّللٍّ

َ
 .ىجسَذَفّصِكَُٔن َرْيٌ أ

ة َرَذيَْخ َجْفعً حمسُٗالقصص:  ٍَ ْن َتْلُذيَِِن َن
َ
دُصِيُس أ

َ
ْمِط يَة ُمََٔس خ

َ
 .ىجسة ثِةأل

 
 

 
ْػََشَ  يَةحمس َُّاألنعاـ:  ٌَ  َِّ ًْ  َواِ نِْط  اْْلِ َ ل

َ
ًْ  خ دُِس

ْ
ًْ  رُُظٌو  يَأ  .ىجسٌُِِْس

ًِةكَةَل يَة كَِْٔم حمس  ٖٔطو:  ًْ وَْغًسا َخَع ًْ َربَُّس ًْ يَػِْسُز َ ل
َ
 .ىجسخ

 
 
 

ىَحَْط  كَْٔمِ  يَة كَةَل حمس ُٓالزُّخرؼ: 
َ
 .ىجسِمْصَ  ُميُْم  َِل  خ

 
 

 
ة يَةحمس ّٖالتَّوبة:  َٓ حَّ

َ
ٔا ََ اذلي خ ُِ ٌَ َ ة آ ٌَ  ًْ ًُ  رِيَو  إَِذا ىَُس ِ  َظِِيوِ  ِِف  اُْفُِصوا ىَُس ًْ  اَّللٍّ  ازٍّةكَيُْذ

ْرِض  إََِل 
َ
 .ىجساأل

ٔاحمس ُُيوسف:  ُ ثَةَُة يَة كَةل
َ
ة خ ٍِّة ال لََم  ٌَ ٌَ

ْ
 .ىجسدَأ

ة إِثْيِحُط  يَة كَةَل حمس ِّا٢بجر:  ال لََم  ٌَ
َ
عَ  دَُسٔنَ  أ ٌَ  ََ ةِجِسي  . ىجسالعٍّ

ة إِثْيِحُط  يَة كَةَل حمس ٕٓص:   ََِػَم  ٌَ نْ  ٌَ
َ
 .ىجستَْعُجسَ  أ

ة كَْٔمِ  َويَةحمس ُْغافر:  ًْ  َِل  ٌَ ْدُغُٔك
َ
ِ  إََِل  أ ِ  َودَْسُغَُِِٔن  اجلٍَّجةة  . ىجساجلٍّةرِ  ََل إ

 

 تاسًعا: االستفهام بَّ: )ألم(:

 الحادي عشر: االستفهام بَّ: )ما(:

 عاشًرا: االستفهام بَّ: )أليس(:
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َْ  كَْٔمِ  َويَةحمس َّىود:  ِن  ٌَ ََ  َحُِْصُ ٌِ  ِ ًْ  إِنْ  اَّللٍّ ُٓ ـَال َغَصْدُت
َ
ُصونَ  أ  . ىجسدََشنٍّ

 
 
 

ًُ  يَةحمس ّٕآؿ عمراف:  ّنٍّ  َمْصيَ
َ
َشا لَِم  خ  .ىجسَْ

 
 
 

َو  يَةحمس ٓٔآؿ عمراف:  ْْ
َ
ًَ  اىِْهَذةِب  أ ِ ٔنَ  ل ًَ  ِِف  ُُتَةجَّ َو  يَةحمس َٕ ىجسإِثَْصاِْي ْْ

َ
ًَ  اىِْهَذةِب  أ ِ  ل

ٔنَ  ًَ  ِِف  ُُتَةجَّ َو  يَةحمس ُٕ ىجسإِثَْصاِْي ْْ
َ
ًَ  اىِْهَذةِب  أ ِ َو  يَة كُْو حمس ٖٗ ىجسثِةْْلَةِغوِ  اْتَقٍّ  دَيُِِْعٔنَ  ل ْْ

َ
 أ

ًَ  اىِْهَذةِب  ِ ِ  يَةتِ ثِآ دَْسُفُصونَ  ل َو  يَة كُْو حمس ٗٗ ىجساَّللٍّ ْْ
َ
ًَ  اىِْهَذةِب  أ ِ ونَ  ل َْ  دَُصسَّ ِ  َظِِيوِ  َخ  . ىجساَّللٍّ

ثَِخ  يَةحمس ِْمرمي: 
َ
ًَ  خ ِ ة َتْػُجسُ  ل عُ  ال ٌَ ٍَ  .ىجسُحجِْصُ  َوال يَْع

ًَ  كَْٔمِ  يَة كَةَل حمس ْٔالنَّمل:  ِ حِّبَحِ  تَْعَذْػِجئُنَ  ل َِحِ  َرجَْو  ثِةلعٍّ  .ىجساْتََع
زة يَةحمس ِالصَّف:  َٓ حَّ

َ
ٔا ََ اذليز خ ُِز ٌَ َ ًَ  آ زة َتُلٔلُزٔنَ  لِز ًَ  كَزْٔمِ  يَزةحمس ٔ ىجسَتْفَػيُزٔنَ  ال ٌَ  لِز

 .ىجسدُْؤُذوَُِِن 
ة يَةحمس ُالتَّظرمي:  َٓ حَّ

َ
ًَ  اجلٍِِّبَّ  خ ِ ة ُُتَّصِمُ  ل َخوٍّ  ٌَ

َ
ُ  أ  .ىجسلََم  اَّللٍّ

 
 
 
 فع  ماا مثبت غير مقرون بقد:  - ٔ
ثَةَُة يَةحمس ّٔيوسف:  

َ
ِِعَ  خ ة ٌُ ٍِّ  .ىجساىَْهيُْو  ٌِ

 الثاني عشر: )َمن( االستفهامية:

 الثال  عشر: )أنَّى( االستفهاميَّة:

 الرابع عشر: االستفهام بَّ: )ِلَم(:

   الماضي المثبت:الخامس عشر: الفع
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ة يَةحمس ّٕا٢بج:  َٓ حَّ
َ
َسٌو  ُُضَِب  اجلٍّةُس  خ ٔا ٌَ ٍُِػ  . ىجسسَلُ  ـَةْظَذ

 ماا مقترن بقد: - ٕ
ة يَةحمس َُٕلنّْساء: ا َٓ حَّ

َ
ًُ  كَسْ  اجلٍّةُس  خ َْ  ثِةْتَقِّ  الصٍُّظُٔل  َجةَءُز ٌِ  ًْ  يَزةحمس ُْٕ ىجسَربُِّس

ة َٓ حَّ
َ
ًْ  كَسْ  اجلٍّةُس  خ ةنٌ  َجةَءُز َْ َْ  ثُْص ٌِ  ًْ  .ىجسَربُِّس

َو  يَةحمس ُٓا٤بائػدة:  ْْ
َ
ًْ  كَسْ  اىِْهَذةِب  أ ُ  رَُظزٔجُلَة َجةَءُز ًْ  يَُِزّ ِ زَو  يَزةحمس ُٗ ىجسىَُسز ْْ

َ
 أ

ًْ  كَسْ  َذةِب اىْهِ  ُ  رَُظٔجُلَة َجةَءُز ًْ  يَُِّ ِ ةٍ  لََعَ  ىَُس  .ىجسَذَْتَ
ْػََشَ  يَةحمس ُِٖاألنعاـ:  ٌَ  َِّ ًْ  كَسِ  اْْلِ ُت  .ىجساْظَذْهَْثْ
َُْضجْلَة كَسْ  َدمَ آ ثَِِن  يَةحمس ِٔاألعراؼ: 

َ
ًْ  خ  .ىجسةِْلَةظً  َغيَيُْس

ة يَةحمس ٕٓيػونس:  َٓ حَّ
َ
ًْ  كَسْ  اجلٍّةُس  خ ِْٔغَظحٌ  َجةَءدُْس ة يَة كُْو حمس َُٖ ىجسَم َٓ حَّ

َ
 كَزسْ  اجلٍّزةُس  خ

 ًُ َْ  اْتَقَّ  َجةَءُز ٌِ  ًْ  .ىجسَربُِّس
ٔاحمس ِّىود:  ُ َِة كَسْ  ُُٔ ُ  يَة كَةل َِزة ُنَِْخ  كَسْ  َصةىِحُ  يَةحمس  ِٔ ىجسَجةَدتْلَ ًّٔ  ذِي  َرجْزَو  اَمصُْجز

َشا  .ىجسَْ
وتِيَخ  كَسْ  كَةَل حمس ّٔطو: 

ُ
انِيَو  ثَِِن  يَةحمس َٖ ىجسُمََٔس  يَة ُظْؤلََم  أ ًْ  كَسْ  إِْسَ َِةُز َْنَيْ

َ
 .ىجسخ

 ماا مقترن بَّ )لقد(: - ٖ
ًْ  ىََلسْ  كَْٔمِ  يَةحمس ٕٗاألعػراؼ:  ثْيَْؾُذُس

َ
ًْ  ىََلزسْ  كَزْٔمِ  يَةحمس ّٗ ىجسَرّبِ  رَِظةىَحَ  خ ثْيَْؾزُذُس

َ
 خ

 .ىجسَرّبِ  رَِظةالتِ 
ٔاحمس ِٕمرمي:  ُ ًُ  يَة كَةل  . ىجسةـَصِيًّ  َشحْبًة ِجبِْخ  ىََلسْ  َمْصيَ

 )ليس(: - ٗ
ءٍ حمس ٖٔا٤بائدة:  ًْ لََعَ ََشْ َو اىِْهَذةِب لَْعُذ ْْ

َ
 . ىجسكُْو يَة أ

ََ اىجَِّعةءِ حمس ِّاألحزاب:  ٌِ َخٍس 
َ
 .ىجسيَة نَِعةَء اجلٍِِّبِّ لَْعُُتٍّ َنأ

 ماا بعد )إنما(: - ٘
ة كَْٔمِ  يَةحمس َٗطو:  ٍَ ًْ  إِجٍّ  .ىجسثِِّ  ـُذِجُْذ
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 ماا منفي بما: - ٙ
ٔاحمس ّٓىود:  ُ ٔدُ  يَة كَةل ة ُْ َِة ٌَ َِحٍ ثَِِ  ِجبْتَ ِ  .ىجسّي
ْرَخ  يَةحمس ِٖمرمي: 

ُ
ةُرونَ  أ ة َْ ثُٔكِ  َانَ  ٌَ

َ
  خ

َ
ْٔءٍ  اْمَصأ  .ىجسَظ

 

 
 
 

 ما أتى عقل المناَدى من غير فاص :  - ٔ
َْ  ُمََٔس  يَةحمس ٓٓالبقرة:  ََ  ىَ ٌِ َ  ََُصى َخ ٍّ  لََم  ُُْؤ َصةً  اَّللٍّ ْٓ  ُمزََٔس  يَةحمس ُٔ. البقػرة: ىجسَج

 َْ  .ىجسَواِخسٍ  َغَػةمٍ  لََعَ  َُْصَِبَ  ىَ
 ما أتى النَّفي فيه بعد فاص  مؤك ٍد للنَّفي: - ٕ

َْ  إٍُِّة ُمََٔس  يَةحمس ِْا٤بائدة:  ة ىَ َٓ ثَس َُْسُريَ
َ
ة اخ ٔا ٌَ ة َداُم َٓ  . ىجسذِي

 
 
 

ةالحمس ِٗىود:  ٌَ ًْ َغيَيِّْ  ىُُس
َ
ْظد
َ
 .ىجسَويَة كَِْٔم ال أ

ًْ  ال كَْٔمِ  يَةحمس ُٓىود:  ىُُس
َ
ْظد
َ
ْجصً  َغيَيِّْ  أ

َ
 .ىجساأ

 
 
 

َِحٍ كَةلُٔحمس ّٓىود:  ِ َِة ثَِِّي ة ِجبْتَ ٌَ ُٔد  ُْ  .ىجسا يَة 
ُّ َنسِيً حمس ُٗىود:  ة َجْفَل ٌَ ٔا يَة ُشَػيُْت  ُ ة َتُلُٔل كَةل ٍٍّ  .ىجسا ِم

ثَةَُة يَةحمس ٓٔيوسف: 
َ
ة خ    .ىجسَججِْ   ٌَ

  

 السادس عشر: ملارع منفي بَّ )لن(:
 

 السابع عشر: ملارٌع منفي  بَّ )ال(:
 

 الثامن عشر: ملارع منفي بَّ )ما(:
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ٔاحمس ُُٓاألعراؼ:  ُ ة ُمََٔس  يَة كَةل ٌٍّ ِ نْ  إ

َ
ة دُيِِْقَ  أ ٌٍّ نْ  ِإَو

َ
َُ  َُُسٔنَ  أ يْلِ َ  ََنْ ٍُ ْ  . ىجسال

ة اىَْلْصَجْ ِ  َذا يَةحمس ٖٔالكهف:  ٌٍّ ِ نْ  إ
َ
َب  أ ة ُتَػّشِ ٌٍّ نْ  ِإَو

َ
ًْ  َتذٍِّزشَ  أ ِٓ  .ىجسةُخْعًِ  ذِي

ٔاحمس  ٓٔطو:  ُ ة ُمََٔس  يَة كَةل ٌٍّ ِ نْ  إ
َ
ة دُيِِْقَ  أ ٌٍّ نْ  ِإَو

َ
َل  َُُسٔنَ  أ وٍّ

َ
َْ  أ ىَِْق  ٌَ

َ
 .ىجسخ

 
 
 

َِ  َصةِخَِبِ  يَةحمس ُْيوسف:  ْج ة الّعِ ٌٍّ
َ
ة أ ٍَ َخُسُن

َ
ُّ  ـَحَْعِِق  أ  .ىجساََخْصً  َربٍّ

 
 
 

ة َدمَ آ ثَِِن  يَةحمس ّٓاألعراؼ:  ٌٍّ ِ ًْ  إ ٍُِّس دِحَ
ْ
ًْ  رُُظٌو  يَأ  .ىجسٌُِِْس

 
 
 

ة يَةحمس ُْٗآؿ عمراف:   َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ٔا إِنْ  ٌَ  .ىجسةـَصِيل دُِػيُػ

ًْ  َنَُبَ  َانَ  إِنْ  كَْٔمِ  يَةحمس ُٕيونس:  َلةِِم  َغيَيُْس ًْ نُ  إِنْ  كَْٔمِ  يَةحمس ْٖ. يونس: ىجسٌَ  ِْزُذ
 ًْ ُِْذ ٌَ َ ِ  آ  .ىجسثِةَّللٍّ

ة ُبَِنٍّ  يَةحمس ُٔلقمػاف:  َٓ َْ  َخجٍّحٍ  ٌِسَْلةَل  دَُم  إِنْ  إِجٍّ َْ  َرزْصَدلٍ  ٌِ وْ  َصزْزَصةٍ  ِِف  َذزَذُس
َ
 ِِف  أ

َٔاتِ  ٍَ وْ  العٍّ
َ
ْرِض  ِِف  أ

َ
تِ  األ

ْ
ة يَأ َٓ ِ ُ  ث  .ىجساَّللٍّ

ة يَةحمس ٔا٢بجرات:  َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًْ  إِنْ  ٌَ ٔا َجإٍ ثِجَ  ـَةِظقٌ  َجةَءُز ُِ  .ىجسَذَذَِيٍّ

 التاسع عشر: بعد  )إمَّا( العاطفة:
 

 العشرون: بعد  )أمَّا( التَّفصيليَّة:
 

 الحادي والعشرون: بعد  )إمَّا( الشَّرطيَّة:
 

 والعشرون: بعد  )إن( الشَّرطيَّة: الثاني
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َِّ َوا ِ حمس ّّالرَّٞبن:  ْػََشَ اْْلِ ٌَ ْن َتُِْفُشوايَة 
َ
ًْ أ  .ىجس..نِْط إِِن اْظَذَػْػُذ

ة يَةحمس ٔا١بمعة:  َٓ حَّ
َ
ةُدوا ََ اذلي خ ًْ  إِنْ  َْ ُذ ٍْ ًْ  زََخ ٍُُّس

َ
ْوحِلَةءُ  خ

َ
ِ  أ  .ىجسَّلِلٍّ

 
 
 

ٍَّ حمس َّاألحزاب:  ٌُِِْس ِت 
ْ
َْ يَأ ٌَ  ِ  .ىجسيَة نَِعةَء اجلٍِِّبّ

 
 
 

ًْ  كَْٔمِ  يَةحمس ْٓالبقرة:  ًْ  إٍُُِّس ُذ ٍْ ًْ  َظيَ جُْفَعُس
َ
َ  إِنٍّ  ثَِِنٍّ  يَةحمس ُِّ ىجسخ ًُ  اْصَػَى  اَّللٍّ  ىَُس

 ََ  .ىجسادّلِي
ًُ  يَةحمس ِْآؿ عمػراف:  َ  إِنٍّ  َمْصيَ ًُ  يَةحمس ْٓ ىجساْصَػَفةكِ  اَّللٍّ َ  إِنٍّ  َمْصيَ ُكِ زُحجَ  اَّللٍّ  ٓٓ ىجسَّشِ

َٔـِّيَم  إِّّنِ  ِغحَِس  يَةحمس َذ  .ىجسٌُ
ة إِنٍّ  ُمََٔس  يَةحمس ِِا٤بائدة:  َٓ ًٌ  ذِي ْٔ َْ  إٍُِّة ُمََٔس  يَةحمس ِْ ىجسةكَ ة ىَ َٓ  .ىجسَُْسُريَ
ة ثَصِيءٌ  إِّّنِ  كَْٔمِ  يَةحمس ٖٕاألنعاـ:  ٍٍّ  .ىجستَُْشُِكٔنَ  ِم
نُ  يَةحمس َُْاألعراؼ:  ْٔ  .ىجساْصَػَفيُْذَم  إِّّنِ  ُمََٔس  يَةحمس ُْْ ىجسرَُظٌٔل  إِّّنِ  ـِصَْغ
ة اجلٍّةحمس ُٖٓ َٓ حَّ

َ
ِ يَة خ  .ىجسُس إِّّنِ رَُظُٔل اَّللٍّ
ُّ  ُُٔ ُ  يَةحمس ْٔىود:  َْ  ىَحَْط  إٍُِّ يَِم  ٌِ ْْ

َ
 .ىجسَربَِّم  رُُظُو  إٍُِّة لُُٔ   يَةحمس ُٖ ىجسأ

ثَِخ  يَةحمس ْيوسػف: 
َ
يُْخ  إِّّنِ  خ

َ
ثَةَُة يَةحمس ُٕ ىجسَرخ

َ
َِة إٍُِّة خ جْ َْ ثَةَُزة يَةحمس ُٖ ىجسَذ

َ
َِزَم  إِنٍّ  خ  ابْ

َق   .ىجسَسَ
ُجٔجَ  إِنٍّ  اىَْلْصَجْ ِ  َذا يَةحمس ْٗالكهف: 

ْ
ُجٔجَ  يَأ

ْ
أ ٌَ  .ىجسَو

ُكَ  إٍُِّة َزَكصِيٍّة يَةحمس ٕمرمي:  ثَِخ  يَةحمس ْٓ ىجسََُُِّشِ
َ
َرةُف  إِّّنِ  خ

َ
 .ىجسأ

َُة إِّّنِ حمس ،ىجسُمََٔس  يَةحمس ُِ -ُُطػو: 
َ
زَشا إِنٍّ  َدمُ آ يَةحمس ُُٕ ىجس..َربََّم  خ  لَزَم  َغزُسوٌّ  َْ

 .ىجسَولَِضوِْجَم 

 الثال  والعشرون: بعد  )َمن( الشَّرطية:
 

 الرابع والعشرون: ال ملة االسميَّة مؤكَّدة بَّ )إن(:
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ُّ  ُمََٔس  يَةحمس ٗالنَّمل:  َُة إٍُِّ
َ
ُ  خ  .ىجساَّللٍّ

  إِنٍّ  ُمََٔس  يَةحمس َِالقصص: 
َ
أل ٍَ ْ َُة إِّّنِ  ُمََٔس  يَةحمس َّ ىجسال

َ
ُ  خ  .ىجساَّللٍّ

ٔاآ ََ اذلي ِغَجةدِيَ  يَةحمس ٔٓالعنكبوت:  ُِ رِْ   إِنٍّ  ٌَ
َ
 .ىجسَواِظَػحٌ  أ

َرى إِّّنِ  ُبَِنٍّ  يَةحمس َُِالصَّافات: 
َ
َِةمِ  ِِف  أ ٍَ ْ  .ىجسال

َرةُف  إِّّنِ  كَْٔمِ  يَةحمس َّغافر: 
َ
ًْ  أ َرةُف  إِّّنِ  كَْٔمِ  َويَةحمس  ِّ ىجسَغيَيُْس

َ
ًْ  أ  .ىجسَغيَيُْس

ُؤالءِ  إِنٍّ  َرّبِ  يَةحمس ٖٖالزُّخرؼ:  ُِٔنَ  ال كَْٔمٌ  َْ ٌِ  .ىجسيُْؤ
َِةحمس َّاألحقاؼ:  ٍِْػ َِة إٍُِّة َظ ٌَ ْٔ  .ىجسيَة كَ
ة يَةحمس ُّا٢بجرات:  َٓ حَّ

َ
ًْ  إٍُِّة اجلٍّةُس  خ َِةُز َْ  َريَْل جَْث  َذَنصٍ  ٌِ

ُ
 .ىجسَوخ

 . ىجسإِْساايَو إِّّنِ رَُظُٔل  يَة ثَِِن حمس ٔالصَّف: 
ة يَةحمس ُْالتَّغابن:  َٓ حَّ

َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ َْ  إِنٍّ  ٌَ ٌِ  ًْ ْزَواِجُس

َ
ًْ  أ ْوالدُِز

َ
ا َوأ ًْ  َغُسوًّ  .ىجسىَُس

جِ ٌ حمس ِنوح:   ٌُ ًْ َُِشيٌص   .ىجسيَة كَِْٔم إِّّنِ ىَُس
 
 
 

ًُ  كَْٔمِ  يَةحمس ِٗغافر:  يُْم  ىَُس ٍُ ْ  .ىجساحْلَْٔمَ  ال
ْٔ  َويَةحمس ْٔىود:  ِ  مِ كَ ِشه ِ  َُةكَحُ  َْ ُؤالءِ  كَْٔمِ  يَةحمس ٖٕ ىجساَّللٍّ َِةِِت  َْ ٍَّ  َب صُ  ُْ َٓ ْغ

َ
ًْ  أ  .ىجسىَُس

ًُ  َرٌْٔف  ال ِغَجةدِ يَةحمس ٖٔالزُّخرؼ:   .ىجساحْلَْٔمَ  َغيَيُْس
ثَِخ  يَةحمس ََُيوسف: 

َ
َشا خ وِيُو  َْ

ْ
 .ىجسُرْؤيَةيَ  دَأ

 
 
 

َو  يَةحمس ُّاألحزاب  ْْ
َ
َلةمَ  ال َحْْثَِب  أ ٌُ  ًْ  .ىجسىَُس

  

 الخامس والعشرون: ال ملة االسميَّة من غير مؤك د:
 

 السادس والعشرون: ال النَّافية لل نس:
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ة يَةحمس ِِٖلبقرة: ا َٓ حَّ

َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًْ  إَِذا ٌَ  .ىجسدََسايَجُْذ

ة يَةحمس ْٗالنّْساء:  َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًْ  إَِذا ٌَ بُْذ ِ  َظِِيوِ  ِِف  َُضَ ٔا اَّللٍّ ُِ  .ىجسَذَذَِيٍّ

ة يَةحمس ٔا٤بائدة:  َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًْ  إَِذا ٌَ ُذ ٍْ ِ  إََِل  ُر الة  .ىجسالصٍّ

ة يَةحمس ُٓاألنفػاؿ:  َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًُ  إَِذا ٌَ زة يَزةحمس ْٓ ىجسَزَفُصوا ََ اذلي ىَلِيُذ َٓ حَّ

َ
 ََ اذليز خ

ٔاآ ُِ ًْ  إَِذا ٌَ  .ىجسـِبَحً  ىَلِيُذ
ة يَةحمس ْٗاألحزاب:  َٓ حَّ

َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًُ  إَِذا ٌَ َِةتِ  ََُسْدُذ ٌِ ْؤ ٍُ ْ  .ىجسال

ة يَةحمس ٗآّادلػة:  َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًْ  إَِذا ٌَ َِةَجيُْذ ز يَةحمس ُُ ىجسَت َٓ حَّ

َ
ٔا ََ اذليز ةخ ُِز ٌَ َ  رِيزَو  إَِذا آ

 ًْ ٔا ىَُس ُد ة يَةحمس ُِ ىجسَتَفعٍّ َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًُ  إَِذا ٌَ  .ىجسالصٍُّظَٔل  َُةَجيُْذ

ة يَةحمس َُا٤بمتظنػة:  َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ًُ  إَِذا ٌَ َِزةُت  َجةَءُز ٌِ ْؤ ٍُ ْ زةِجَصاٍت  ال َٓ  يَزةحمس ُِ ىجسُم

ة َٓ حَّ
َ
َِةُت  َجةَءكَ  إَِذا اجلٍِِّبَّ  خ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ََِم  ال  .ىجسُحَجةيِْػ

ة يَةحمس ٗا١بمعة:  َٓ حَّ
َ
ٔاآ ََ اذلي خ ُِ ِ  ُُٔدِيَ  إَِذا ٌَ الة َْ  لِيصٍّ َػحِ  ئَْمِ  ٌِ ٍُ  .ىجساْْلُ

ة يَةحمس ُالطَّبلؽ:  َٓ حَّ
َ
ًُ  إَِذا اجلٍِِّبَّ  خ ٍَّ  اىجَِّعةءَ  َغيٍّْلُذ ُْ  .(ُ)ىجسَذَػيُِّلٔ

 
                              

 
 

 
                                                

ُب كتابو: )دراسات ألسلوب   مَّد عبد ا٣بالق عضيمة( كُب ا٣بتاـ أشّب إٔب ما كتبو األستاذ الدُّكتور ٧بُ)
( فيما يتعلَّق ّٔذا ا٤ببظ . كقد رأيت بعض ما ذكره فيو ا٣بطأ كالنَّقص، ّْٓ-ِّٓ/ّالقرآف( )

فاستدركت عليو، كزدت، كال أبرّْئ نفسي من النَّقص كا٣بطأ، فيقاس ما ٓب أذكره على ما ذكرتو، كليصلح 
 ا٣بطأ كيتدارؾ..   

 السابع والعشرون: بعد  )إذا(:
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 ذل : ُب عّب معناه ٦بازنا ُب مواضع، فمنيستعمل النّْداء كقد 
 :تنَّزيُ  البعيِد منَّزلَة القريل  - ٔ
كمػا سػبق - احكمن  أك حقيقةا٤بتوسّْط البعد  للبعيد تكوف أف (يا) ػب داءالنّْ  أصلإفَّ 
 :منها لنكت القريب ّٔا ينادل كقد ،-بياف ذل 
 :المدعو   إقبال على وقوعه في الحر  إظهارُ  أ.
كْجِْو يَة مُ حمس: ٫بو

َ
 .[ُّالقصص:] ىجسََٔس أ

 :به معتنىً  المتلو   الخطا  كون  .
ًُ حمس: ٫بو ة اجلٍّةُس اْخُجُسوا َربٍُّس َٓ حَّ

َ
 [.ُِالبقرة:] ىجسيَة خ

 :المدعو   ش ن تعظيم قصد ج.
 [.َّالفرقاف:] ىجسيَة َرّبِ حمس :٫بو
 :انحطاطه قصد د.
ُن حمس لفرعػػػػوف:  موسػػػػى  كقػػػوؿ  ْٔ َِّززززَم يَززززة ـِصَْغزززز ُظ

َ
سُْجززززٔرً ِإَوّّنِ أل  ىجساٌَ

 .(ُ)[َُِسراء:إلا]
  

                                                

 (. ِِّ/ِتصرُّؼ عن )اإلتقاف( )( بُ)

 

 اضطذرونػاضططضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 خروجػصغعظػاضظِّداءػرنػططظاعاػاِّصضؽػػػػػػ
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خَََّّّروج ألفَََّّّاد الن َََّّّداء عَََّّّن معناهَََّّّا األصَََّّّلي  إلَََّّّى معَََّّّاٍن أخَََّّّرى تفهَََُّّّم مَََّّّن  - ٕ

 :الس ياق بمعونة القرائن
 فمن ذل :    

 : التَّحسر والتَّوجعأ. 
ًْ  ُنُِْخ  حَلْتَِِن  يَةحمس :كمن ذل  قولو  ُٓ َػ ـُٔزَ  ٌَ

َ
ًزا ـَأ ْٔ ًٍ  ـَ  [.ّٕ]النساء: ىجسةَغِظي

ِخيَع حمس :  قولػو كمن ذل
ُ
ِ  َوأ صِه ٍَ ْصَجحَ  ثَِس

َ
يِّْ  ُحَليُِّت  ـَأ ة لََعَ  َنفٍّ جَْفقَ  ٌَ

َ
زة خ َٓ  َوِِهَ  ذِي

ة لََعَ  َرةوِيَحٌ  َٓ ًْ  حَلْتَِِن  يَة َويَُلُٔل  ُغُصوِش َ ُْشِكْ  ل
ُ
َخسً  ثَِصّبِ  أ

َ
ْب الكفَّػ تقليػبإفَّ  [.ِْ]الكهػف: ىجساأ

ػ ؛كا٢بسػرة الغػيَ عػن كنايػاته  ك٫بوىػا األسػناف كحػرؽ البنػاف كأكل اليدين كعضُّ   مػن األهنَّ
، الفصػػاحة طبقػة ُب بػو الكػبلـ فّبتفػع ،ا٤بػردكؼ علػػى ّٔػا كيػدؿُّ  ،ادفػةالرَّ  فتػذكر، ركادفهمػا
 ْبالكفَّػ تقليػب. ك عنػو ا٤بكػُبَّ  لفَ عند ٯبده ال ما كعةالرَّ  من نفسو ُب عنده امعالسَّ  كٯبد
ػ قبالتػو إٔب ٍبَّ  لػىأع إٔب يقلبهما أف كذل  ر،ا٤بتظسّْ  يفعلها حركةه   مػن صػرفو مػا علػى ارن ٙبسُّ
 .(ُ)ظسرالتَّ  عن كنايةه  فهو. ةا١بنَّ  تل  إحداث ُب ا٤باؿ

 كمن ذل  اآليات التالية:
َشا ٌِخَّ  حَلْتَِِن  يَةحمس َْ  [. ِّ]مرمي: ىجسَرجَْو 
َع الصٍّ حمس ٌَ َْشُت  ًُ لََعَ يََسيِّْ َحُلُٔل يَة حَلْتَِِن اَّتٍّ ِ ةل يَة َويْيَزَ   27ُظِٔل َظِِياًل َوئََْم َحَػضَّ اىظٍّ

ِْش ـُاَلًُة َريِياًل  َّتٍّ
َ
ًْ خ َ  .(ِ)[ِٖ-ِٕ]الفرقاف: ىجس28حَلْتَِِن ل

ًْ  حَلْتَِِن  يَةحمس َ وَت  ل
ُ
ّْ  أ  .(ّ)[ِٓ]ا٢باقة: ىجسنَِذةبَِي

 .(ْ)[َْ]النبأ: ىجسةدَُصاثً  ُنُِْخ  حَلْتَِِن  يَةحمس

                                                

 (.ٖ/ِّ(..، كانظر: )ِّٕ/ُٓ( انظر: التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
 (.َُِ/ِِ( انظر ُب بياف ذل :  ا٤بصدر السابق )ِ)
 (.ُّٓ/ِٗ( انظر ُب بياف ذل : ا٤بصدر السابق )ّ)
(، ِّٓ/ِـو القرآف )(، الربىاف ُب علِِ/َّ(، كانظر: ركح ا٤بعاين )ُّٔ/ِٗ( انظر: ا٤بصدر السابق )ْ)

 (.ِّ/ِ(، كانظر: ٮبع ا٥بوامع ُب شرح ٝبع ا١بوامع، للسُّيوطي )ِِّ– ِِِ/ِاإلتقاف )
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ُخ  حَلْتَِِن  يَةحمس ٌْ  [.ِْ]الفجر: ىجسِتََيةِِت  كَسٍّ
  يقاؿ ُب )نداء ا٢بسرة( كقد سبق ُب غّب موضع..ككذل  

 :كذل  كما ُب قولو 
َِة اذليكَْس َرِْسَ حمس  زَت ٔا يَزة َخْْسَ ُ ةَغُح َبْؾَذًح كَةل ًُ العٍّ ُٓ ِ َخ ٍّ إَِذا َجةَءتْ ٔا ثِيَِلةءِ اَّللٍّ ثُ ََ َنشٍّ

زة َٓ َِزة ذِي ْغ ة ـَصٍّ ٌَ َِة يَزةحمسفقػو٥بم:  [.ُّاألنعػاـ:] ىجسلََعَ  زَت ػالتَّ  بػو مقصػوده  اءه نػد" :ىجسَخْْسَ  بعجُّ
 .ليظضير كيينادم يسمع شخص زلةػمن زيلهاػبتن للظسرة نداءه  الوضع أصل ُب كىو ـ،ندُّ كالتَّ 
 ،(كػذا فعلػت ليتػِب يا): قو٥بم كمنو. (حضورؾ أكاف فهذا احضرم حسرة يا): يقوؿ كأنٌو
 ا٢بسػػرة فواكأضػا]كقػد سػبق بيػػاف ذلػ  أيضػا ُب ثنايػػا البظػ [.  ،(اأسػػفن  يػا أك أسػفي يػا)ك
 ٖبػبلؼ هم،ػعليػ كا٤بتظسَّػر ركفا٤بتظسّْػ فهػم أنفسػهم، ألجػل رىمٙبسُّ  ليكوف ؛أنفسهم إٔب
ػػ فهػػو ،غػػّبه ألجػػل رسُّ ػٙبػػ الغالػػب ُب وفإنَّػػ ،(حسػػرة يػػا): القائػػل قػػوؿ  ؛غػػّبه ٢بػػاؿ ريتظسَّ
 يػدؿُّ  مػا علػى داخلػة أجلػو مػن را٤بتظسَّػ يءالشَّ  على تدخل الٍب( على) معو ٘بيء كلذل 
ةً لََعَ اىْػَِجةدِزيَة خَ حمس : كقولو ر،ظسُّ التَّ  غّب ىعل  (حسرٌب يا) مع افأمَّ  [.َّس:]ي ىجسْْسَ
ػػالتَّ  ُب سػػببا كػػاف الػػذم األمػػر علػػى داخلػػة( علػػى) ٘بػػيء افإ٭بػػ( حسػػرتا يػػا) أك  كمػػا رظسُّ
ززةحمس :ىنػا َٓ َِززة ذِي ْغ ززة ـَصٍّ ٌَ  : قػػاؿ ،(كيلػًٍب  يػػا)ك (،كيلػي يػػا): قػو٥بم ذلػػ  كمثػل. ىجسلََعَ 
َِةوَ حمس  . (ُ)"[ْٗالكهف:] ىجسيَُلٔلَُٔن يَة َويْيََذ

 
 :  (ِ)االختصا  . 

  :لبيانو، ٫بو قولو  ؛كىو ذكر اسم ظاىر بعد ضمّب
ِ  رَْْحَحُ حمس ُّ  اَّللٍّ ًْ  َوبََصََكدُ َو  َغيَيُْس ْْ

َ
ُّ  اْْلَيِْخ  أ كا٢باصػل أفَّ  [.ّٕىػود:] ىجسََمِيزسٌ  َْحِيزسٌ  إٍُِّ

َو حمس :قولو  ْْ
َ
  :هافكج نصبو ُب ىجساْْلَيِْخ  أ

  .مينىادىل وأنَّ : هماأحدُ 
                                                

 .(َُٗ/ٕ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
( بياف ذل  أفَّ النّْداء ٚبصيص ا٤بنادل بطلب اإلقباؿ. فجرّْد عن طلب اإلقباؿ، كاستعمل ُب ٚبصيص مدلولو ِ)

 إليو. من بْب أمثالو ٗبا نسب 
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 . (ِ)االختصاص على: كقيل. (ُ)ا٤بدح على منصوبه  وأنَّ : انيوالثَّ 
 ُب(  سػػػػػيبويو) جعلهػػػػػا كلػػػػػذل  ،فػػػػػرؽه  كبينهمػػػػػا :(ّ) افحيَّػػػػػ أبػػػػػو قػػػػػاؿ
َه  ا٤بػػػدح علػػى ا٤بنصػػػوب أفَّ  كىػػػو ،(ْ)بػػابْب  ا٤بنصػػػوب أفَّ  كمػػػا ،ا٤بػػػدح بوضػػعو ني يتضػػػمَّ  لفػػػ
  نيتضمَّ  ْـّ الذَّ  على

 ال لفظػػو لكػػنَّ  ُـّ الػػذَّ  أك ا٤بػػدح بػػو يقصػػدي  االختصػػاص علػػى كا٤بنصػػوب ،َـّ الػػذَّ  بوضػػعو
    و:كقول ،ذل  بوضعو ني يتضمَّ 

ًيمن  بًنىا)                                 .(ٓ)(الضَّبىابي  ييٍكشىفي  اٛبى
 نيتضػػػمَّ  الفظنػػ ا٤بنتصػػػب يكػػوف بػػػأف ا٤بػػدح علػػػى صػػبالنَّ  زى ميػَّػػػ وكأنَّػػكُب )احملػػرَّر..( "

 نتتضػػمَّ  ٓب إذا ختصػػاصاال كجعػػل .(ٔ)(قومػػو عاقػػلى  زيػػد ىػػذا) :تقػػوؿ كمػػا ،امػػدحن  بنفسػػو
ػػ أبػػو اضيػالقػػ قػػاؿ ((.األنبيََّّاء معاشََّّرَ  اإنَََّّّ)) : كقولػػو ذلػػ  فظػػةاللَّ   كال : دػ٧بمَّ

ـ   أك ٗبدحو  إال اصػاالختص يكوف     .(ٕ)"ا٤بنصوبة فظةاللَّ  نفس ُب ليس لكن ذ
 

                                                

ر: أمدح أك أعِب.ُ)  ( فيقدَّ
ر: أخص.ِ)  ( فيقدَّ
 (.ُْٖ/ٔ(  البظر احمليط )ّ)
 (..ِّّ – ُِّ/ِ( انظر: الكتاب، لسيبويو )ْ)
ُب  )ا١بيمىل( إٔب رؤبة ابن العجَّاج، كىو من بِب ٛبيم، انظر: ا١بيمىل ُب النَّظو،   عزاه ُب ا٣بليل ( ٓ)

(، ّٔٔ/ِ(، خزانة األدب )ِّْ/ِسيبويو ُب )الكتاب( )(، كىو أيضا من شواىد ْٗ/ُللخليل )
(، توضيح ا٤بقاصد ِّْ/ُ(، الرَّضي على الكافية )ُّ/ِ(، ٮبع ا٥بوامع )ُٗٔكانظر: ديواف رؤبة )ص:

(  ِٖٓ/َُ(، )ِْٖ/ِ(، ابن عادؿ )ُّٖ/ّ(، األمشوين )ُٖ/ِ(، ابن يعيش )َُُٓ/ّ)
(. كالشَّاىد أنَّو نصب َُُ/ُِا٤بعاين ) (، ركحِْٓ/ٓ(، )ْٗٓ/ُ(، البظر احمليط )ِٗٓ/َُ)

ًيمنا( على االختصاص. فقولو: )ٛبيمنا(: اسم منصوب على االختصاص، أم: أخصُّ ٛبيمنا، كقد أيٌب بو  )ٛبى
 بعد ضمّب ا٤بتكلمْب: )نا(، فأزاؿ غموضو، كبْبَّ ا٤براد منو.

َْْو اْْلَيِْخ رَْْحَُح حمس: ( أم: كُب االختصاص ال يقتضي اللَّفَ ذل ، كقولو ٔ)
َ
ًْ أ ُّ َغيَيُْس ِ َوبََصََكدُ فيمن  ىجساَّللٍّ

َو حمسنصب  ْْ
َ
 .ىجسأ

 (.ُُٗ/ّ(  بقليلو من التَّصرُّؼ عن )احملرَّر الوجيز( )ٕ)
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 :التَّع ل  ج.
زَشا َبْػزِل َشزيْزً كَ حمس  َْ َُة َغُجزٌٔز َو

َ
دِلُ َوخ
َ
أ
َ
زَشا ىَزةىَْخ يَة َويْيََ  أ َْ ٌء َغِجيزٌت زة إِنٍّ   ىجسَشْ

 كقد سبق بياف ذل .  [.ِٕىود:]
ةً لََعَ اىْػَِجةدِحمس :كقولو ك   .(ُ)[َّيػس:] ىجسيَة َخْْسَ

           
 :  التَّمني  د.
وِِتَ كَةُرونُ حمس

ُ
ة أ ٌَ ٌِسَْو   .[ٕٗالقصص:] ىجسيَة حَلَْخ جَلَة 

 
 :  التَّنبيه هََّّ.

زَشا ٌِخَّ  حَلْتَِِن  يَةحمس :كغػّبه بقولػو   كمثَّلى لو الزَّركشػيُّ  َْ  [؛ِّ]مػرمي: ىجسَرجَْو 
 .(ِ)ألفَّ حرؼ النّْداء ٱبتصُّ باأل٠باء
ةً لََعَ اىْػَِجةدِزيَة خَ حمس :بقولػو  (ّ) كغػّبيه  كمثَّلى لو الطَّاىري بػن عاشػور  ىجسْْسَ

 [.َّس:]ي ىجساىْػَِجةدِ

ػػ إليػػو ليصػػغي بعػػده مػػا خطػر علػػى نبيػػوالتَّ  دّٓػػرَّ  ىنػػا داءالنّْػػ حػػرؼ" فػإفَّ   ككثػػر ،امعالسَّ
 اقػَباف فيكػوف ،اإًلخبػار دكف ما٤بػتكلّْ  نفػسً  ُب معػُبن  إنشػاءي  منهػا ا٤بقصػود ا١بمل ُب دخولو

                                                

 (.َُٕ/ِ(،  اإلتقاف )ّّٓ/ّ(  انظر: الربىاف ُب علـو القرآف )ُ)
(، كذكر ىذا ا٤بعُب ُِْ/ٔه( )(، كقد ذكر ذل  أبو السُّعود ُب )تفسّب ِّٓ/ِ( الربىاف ُب علـو القرآف )ِ)

أيضنا ابن عجيبة ُب تفسّبه )البظر ا٤بديد(، حي  قاؿ: "الياء ]ىنا[ ّٓرد التَّنبيو، من غّب تعيْب ا٤بنبَّو، أك 
 .(ّٗ/ْا٤بنبَّو ٧بذكؼ، أم: يا ىؤالء". البظر ا٤بديد )

تنبيو  :(، كىو نداءه ٦بازمّّ، كمعناه: التَّقدير: )يا حسرة احضرم ىذا أكان  (  قاؿ أبو البقاء العكربمُّ ّ)
أنفسهم لتذكّب أسباب ا٢بسرة؛ ألفَّ ا٢بسرة نفسها ال تطلب كال يتأتَّى إقبا٥با، كإ٭با ا٤بعُب على ا٤ببالغة ُب 

م ذىلوا فنادكىا، كمثل ذل  )نداء الويل( ك٫بوه، كال ٱبفى حسنو. التّْبياف ُب إعراب  :ذل  حٌبَّ كأهنَّ
(، ْٕ/ْ)على تفسّب البيضاكم ا٣بفاجي  (، حاشية الشهابُِٓ/ْح ا٤بعاين )(، رك َْٗ/ُالقرآف )

 كقد سبق بسط ىذه ا٤بسألة.
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 يػػا): كقػػو٥بم اإًلنشػػاء مػػدلوؿ مػػن ما٤بػػتكلّْ  نفػػس ُب ٗبػػا اإعبلننػػ نبيػػوالتَّ  ٕبػػرؼ اإًلنشػػاء ذلػػ 
 .  (ُ)"ذل  ك٫بو ،(ليتِب يا)ك ،(فرحي يا)ك ،(كيلي يا)ك ،(لعنة يا)ك ،(خيبة

 زلةى ػمنػػ لئلنشػػاء ا٤بثػػّبً  ا٤بعػػُب زيلً ػتنػػ علػػى وأنَّػػ داءالنّْػػ ىػػذا أصػػلي كقػػاؿ ُب موضػػع آخػػر: "
 مقامػػػػػ  ىػػػػػذا): يقػػػػػوؿ ما٤بػػػػػتكلّْ  فكػػػػػأفَّ  .حضػػػػػوره لطلػػػػػب داءبالنّْػػػػػ ا٠بػػػػػو فيقصػػػػػد العاقػػػػػل
ػػ ةيػػانكال إٔب (ّ)ذلػ  مػػن كينتقػل عظػػيم، أمػػر ُب يقصػد مػػن ينػادم كمػػا ،(ِ)(فأحضػر  اعمَّ
 مػػن فيػػو مػػا تنوسػػي حػػٌبَّ  كشػػاع ذلػػ  رى ثػيػػكى  ٍبَّ  ل،ا٤بنػػادى  ذلػػ  إٔب حاجػػة مػػن ما٤بػػتكلّْ  ٢بػػق

 ُب حاصػػػػل كاالىتمػػػػاـ بعػػػػده، ٯبػػػػيء مػػػػا علػػػػى نبيػػػػوالتَّ  ّٓػػػػرد كصػػػػار ،كالكنايػػػػة ؿاالسػػػػتعما
 .(ٓ)"(ْ)ا٢بالْب

: قولػو ُب (يػا) أفَّ  كاألصػحُّ كوهنا للتَّنبيو، قػاؿ: "ُب )البظر(    كرجَّح أبو حيَّاف
 داءالنّْػ ٝبلػة حػذؼ ىػذا ُب ألفَّ  ؛٧بػذكؼ كا٤بنػادل نػداء حػرؼ ال تنبيػوو  حػرؼي  ىجسحَلَْخ  يَةحمس

ارأسن  قةمتعلَّ  كحذؼ
  .(ٕ)"كثّب إجظاؼ كذل  ،(ٔ)

ُب تفسػػّب قولػػو   األلوسػػيأقػػوؿ: كمػػن العلمػػاء مػػن جػػوَّز أحػػد األمػػرين، قػػاؿ 
:  َِة ُُزَصدَّ يَ حمس  يػا) :أم ،٧بػذكؼ كا٤بنػادل ،داءللنّْػ أك نبيػوللتَّ  (يػا") [:ِٕاألنعػاـ:] ىجسة حَلْتَ
 .(ٖ)"مثبل (قومنا

                                                

 (. فهذه األقواؿ إنشاءات؛ ألنَّو ال نسبةى ٤بدلو٥با ُب ا٣بارج.ّ/ِٖ( التَّظرير كالتَّنوير )ُ)
تكلّْم..كما يثّب اإلنشاء ُب نفس (  أم: إفَّ كجود ا٤بكاف البلئق با٤بنادىل ىو الذم أثار اإلنشاء ُب نفس ا٤بِ)

 ا٤بتكلّْم أموره كثّبة، كمن أكضظها مثبل إذا دىم ا٤بنادىل خطره فيقاؿ لو تنبَّو أك احذر...   
 (  أم: من حقيقة النّْداء.ّ)
 ( أم: ُب كل  من الكناية كالتَّنبيو..ْ)
 (. ٖ/ِّالتَّظرير كالتَّنوير ) (ٓ)
 مثبل: )يا قومنا ليت..(، ككذل  حذؼ ما يريد منهم.. ( حي ي حذؼ ا٤بنادىل، كتقديرهٔ)
(. كرجحَّ الشَّيخ الغبليِب ىذا الرَّأم، كىو كوهنا )حرؼ تنبيو(، كذكر أنَّو ا٤بعتمد عند ْٕٔ/ْ( البظر احمليط )ٕ)

عود (. كانظر: تفسّب أيب السُّ ُُٗ/ُٗ(. كينظر ُب ذل : ركح ا٤بعاين )ُُٗ/ِاحملقّْقْب. الدُّركس العربيَّة )
 (.ُٖٔ/ُّ(، تفسّب القرطيب )ُِٖ/ٔ)

 (.ُٖٔ/ّ(، كانظر: الفريد ُب إعراب القرآف آّيد )ُِٖ/ٕ( ركح ا٤بعاين )ٖ)
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كلعلَّ ما يَبجَّح ىو أفَّ األمرى فيو شيءه من التَّفصيل، كىػو أفَّ تقػدير ا٤بنػادل ٧بػذكفنا 
سػبب كقػوع النّْػداء قبلهمػا ُب كلّْ ما كقع فيو حرؼ النّْداء قبل فعل األمر أك ٝبلة الدُّعاء ب

ةٍ حمس :ُب فصيح الكػبلـ، كذلػ  ٫بػو قػػولو  ٍّٔ يَزة حمس [،ُِمػرمي:] ىجسيَة ََيََْي ُرِش اىِْهَذةَب ثُِلز
َِة ثَةَُة اْظَذْؾفِْص جَلَة ُذُُٔبَ

َ
كْجِْو َوال ََّتَْؿ حمس ،(ُ)[ٕٗيوسف:] ىجسخ

َ
 . (ِ)[ُّالقصص:] ىجسيَة ُمََٔس أ

ر( أك )ٝبلػػة دعائيَّػػة( علمنػػا أفَّ ا٤بنػػادل ( قػػد كليػػو )فعػػلي أمػػفػػإذا كجػػدنا )حػػرؼ نػػداء
ٕبرؼ النّْداء ٧بذكؼه لكثرة مػا رأينػا مثلػو مػذكورنا ُب الكػبلـ، فأمَّػا إذا كجػدنا حػرؼ النّْػداء 
( فػػالرَّاجح أف ٪بعػػل ىػػذا ا٢بػػرؼ داال علػػى التَّنبيػػو؛ ألنَّػػو ٓب  قػػد كقػػع بعػػده: )ليػػت( أك )ريبَّ

 يكثر كقوع ا٤بنادل مذكورا قبلو.
 حمس :بقػوؿ اهلل  (ّ)من مثَّل للتَّنبيوكمنهم 

َ
 ُب (يػاػ )فػ [.ِٓالنمػل:] ىجسْظزُجُسواة ايَ  الأ

 قػػػاؿ. ظػػػويْبالنَّ  مػػػن قػػػـو مػػػذىب ىػػػذا. (نػػػداء حػػػرؼ) ال ،(تنبيػػػو حػػػرؼ) ا٤بواضػػػع ىػػػذه
ػػػػ إٔب آخػػػػػركف كذىػػػػب .ظيحالصَّػػػػػ كىػػػػو: بعضػػػػهم  كا٤بنػػػػػادل ،(نػػػػداء حػػػػػرؼ) ذلػػػػ  ُب اأهنَّ
 ُب رتقػػدَّ  ككػػذل . (اسػػقياين ىػػذاف يػػا أال)ك ،(سػػجدكاا ىػػؤالء يػػا أال): قػػديركالتَّ . ٧بػػذكؼ
 :  بوجهْب فى عّْ كضي . سائرىا

 حػػػذؼ لػػػـز ا٤بنػػػادل حػػػذؼ فلػػػو احملػػػذكؼ، الفعػػػل منػػػاب نابػػػت (يػػػا) أفَّ : هماأحَََّّّدُ 
 . إخبلؿ كذل . بأسرىا ا١بملة،

 .ا٤براد تناقض حذؼ فإذا ا٤بقصد، معتمد ا٤بنادل أفَّ : انيوالثَّ 
  

                                                

عاء من حي  معناه الشَّرعي.  ُ)  ( كقد كقع ىنا قبل ٝبلة الدُّ
عاء من حي  معناه اللّّغوم.   ِ)  ( كقد كقع ىنا قبل ٝبلة الدُّ
 ..( كقد سبق بياف ذل  مفصَّبلن ّ)
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 إف (يػػا) أف كىػػو. ذلػػ  ُب تفصػػيل إٔب (ُ)(سػػهيلتَّ ال) ُب  مالػػ  ابػػن كذىػػب
 أك (رب) أك (ليػػت) كليهػػا كإف. ٧بػػذكؼ كا٤بنػػادل نػػداء، حػػرؼ فهػػي دعػػاء أك أمػػر كليهػػا
  .(ِ)نبيوالتَّ  دّٓرَّ  فهي (حبذا)

                               
  

                                                

 (. َّٗ – ّٖٗ/ّ( التَّسهيل، البن مال  )ُ)
اين ُب حركؼ ا٤بعاين )ص:ِ) (،  كمغِب اللَّبيب ٕٗٗ(، كانظر: الكليَّات )ص:ّٖٓ – ّٕٓ( انظر: ا١بُب الدَّ

 (.َّٗ – ّٖٗ/ّ(، التَّسهيل، البن مال  )ْٖٗ)ص:
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و، كسػػػآٌب ىنػػػا علػػػى بيػػػاف سػػػبقى بيػػػافي أٮبيَّػػػة النّْػػػداًء ُب ا٣بطػػػاب القػػػرآين، كالتَّعريػػػف بػػػ
 مقاصد النّْداء العامَّة ُب ا٣بطاب القرآين.. 

 كقد سبق بياف أنَّو يصظب األمر كالنَّهي، كاالستفهاـ كا٣برب..
كُب ذلػػػ  مػػػا فيػػػو مػػػن األٮبيَّػػػة كلفػػػت ا٤بخاطىػػػب إٔب مػػػا يعقػػػب النّْػػػداء مػػػن األمػػػر أك 

ىيػػب، ككػػذل  النَّهػػي،  أك التَّوجيػػو أك اإلرشػػاد، أك التَّظػػذير كاإلغػػر  غيػػب أك الَبَّ اء، أك الَبَّ
كذلػ  يػدؿُّ علػى أفَّ االتّْصػاؿ مػع ا٤بخاًطػب ا يرد علػى ذىنػو مػن التَّسػاؤالت. اإلجابة عمَّ 
 -بفػتح الطػاء ا٤بهملػة-ليس ٦برَّد ادّْعػاءو يدَّعيػو ا٤بخاطىػب  -بكسر الطاء ا٤بهملة- ،

ػػا ىػػو ٦بموعػػةه مػػن األكامػػر كالنَّػػواىي كالصّْػػفات  تػػدؿُّ علػػى ٙبقُّػػًق معػػُب اإلٲبػػاف ُب  لػػٍباكإ٭بَّ
 اْب.  عليو... ا٤بخاطىب، كإذعانو كامتثالو ٤با تضمَّنو ا٣بطاب، كالوفاء لًنعىم ا٤بخاًطب 

ا تقدَّمت )ٝبلةي األمر( )ٝبلةى النّْػداء( كقولػو  ة حمس :"كرٗبَّ َٓ حَّ
َ
ِ ََجِيًػة خ ٔا إََِل اَّللٍّ َودُٔبُ

ُِزٔنَ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ ا جػاءت )ٝبلػػةي ا٣بػرب( بعػد النّْػداء تتبعهػا )ٝبلػة األمػر( كمػػا ُب كإذ [.ُّ]النػور: ىجسال
ٔا سَلُ حمس :قولو  ٍُِػ َسزٌو ـَةْظزَذ ٌَ ة اجلٍّةُس ُُضَِب  َٓ حَّ

َ
كقػد ٘بػيءي معػو ا١بمػلي [. ّٕ]ا٢بػج: ىجسيَة خ

ًُ حمسُب ا٣برب:  االستفهاميَّةي كا٣بربيَّةي كقولو     [.ٖٔ]الزخرؼ: ىجسيَة ِغَجةدِ ال َرٌْٔف َغيَيُْس
ُع َوال ُحجْ حمساالسػتفهاـ:  كُب ٍَ ة ال يَْع ٌَ ًَ َتْػُجُس  ِ ثَِخ ل

َ
ة حمس [،ِْ]مػرمي:  ىجسِصُ زيَة خ ٌَ َويَة كَِْٔم 

 ِ ًْ إََِل اجلٍَّجةة ْدُغُٔك
َ
زة حمس [،ُْ]غػافر: ىجسَِل أ َٓ حَّ

َ
زة ال َتْفَػيُزٔنَ اذليزيَة خ ٌَ ًَ َتُلٔلُزَٔن  ٔا لِز ُِز ٌَ َ  ىجسََ آ

ًَ ُُتَّصِ حمس [،ِ]الصف: ِ ة اجلٍِِّبَّ ل َٓ حَّ
َ
ُ لََم يَة خ َخوٍّ اَّللٍّ

َ
ة أ ٌَ  [. ُ]التظرمي: ىجسُم 

  

 

 خاتطظػ
 سؽػبغانػػاِّعدافػواضطػاصدػاضطاطظػطنػاضظِّداء
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 كىنا فائدتاف:  
يعقبػو فهػمه ُب الػدّْين إمَّػا مػن ناحيػة األكامػر  : كلُّ نداءو ُب كتاب اهلل إحداهما

ارين، كإمَّػػا مػػواعَ كزكاجػػر كقصػػص ٥بػػذا ا٤بعػػُب، كػػلُّ  الػػٍبكالنَّػػواىي  عقػػدت ّٔػػا سػػعادة الػػدَّ
لق ا٣بلقي ألجلو، كقامٍت السَّموات كاألرضي بو، فكاف حػق خ الذمذل  راجعه إٔب الدّْين 

 ىذه أف تدرؾ ّٔذه الصّْيغة البليغة. 
ػا. كُب قولػو الثَّانية  ا يكوف للبعيد حقيقةن أك حكمن َْ حمس :: النّْداء إ٭بَّ ٌِز َِةهُ  َوَُةَدْح

ة َِةهُ ََنِيًّ بْ َِ َوكَصٍّ ٍَ ْح
َ
ٔرِ األ بػْبَّ أنَّػو كمػا نػاداه ناجػاه  و لطيفػةه، فإنَّػ [ِٓ]مرمي: ىجسَجةُِِت اىػَّ

 أيضنػا، كالنّْػداء ٨باطبػة األبعػد، كا٤بناجػاةي ٨باطبػةي األقػرب، كألجػًل ىػذه اللَّطيفػة أخػػربى 
َِة يَة آحمس :بقولػو  عػن ٨باطبتػة آلدـ كحػواء  ُْزَخ َوَزوُْجزَم َوكُيْ

َ
َْ خ َدُم اْظزُس

ٍِّحَ   [.ّٓ]البقرة: ىجساْْلَ
َْ َويَة آحمسكُب موضع:  ٍبَّ ٤بَّػا حكػى عنهمػا مبلبسػة ا٤بخالفػة  [.ُٗ]األعػراؼ: ىجسَدُم اْظُس

زةحمسقاؿ ُب كصف خطابو ٥بما:  ٍَ ُٓ زة َربَّ ٍَ ُْ فأشػعر ىػذا اللَّفػَ بالبعػد  [،ِِ]األعػراؼ: ىجسَوَُةَدا
 .(ُ)ألجل ا٤بخالفة كما أشعر اللَّفَ األكَّؿ بالقرب عند السَّبلمة منها"

:  ك٩با سبق يتبْبَّ
 ن كسائًل االتّْصاؿ بْب البشر.أفَّ النّْداءى كسيلةه م – ُ
 فيو ما يدؿُّ على اجتماعيَّة اللُّغة العربيَّة. – ِ
كثػػػرةي اسػػػػتخدامو ُب القػػػػرآف الكػػػػرمي، ككثػػػػرةي اسػػػتخدامو بػػػػْب البشػػػػر تػػػػدؿُّ علػػػػى   – ّ
 أٮبيَّتو.
ا٤بباشػػر، كإفَّ التَّعػػرؼ علػػى أسػػاليب  ا٣بطػػاب القػػرآينإفَّ النّْػػداء ىػػو مػػن أنػػواع  – ْ

ا٤بباشػر تعػػرُّؼه علػى أرقػػى أنػواع ا٣بطػػاب مػع اآلخػػر، كفيػو التَّنػػوع كالتَّلػػوين  ينا٣بطػاب القػػرآ
ىيػب للمكلَّػف، كأيضنػا فيػو مػا فيػو مػن  غيػب كالَبَّ كالتَّعليم كالتَّوجيو كاإلرشاد كالتَّظذير كالَبَّ

ُـّ مع ا٤بقاـ كمقتضى ا٢باؿ.  اإلعجاز كالتَّناسق، كالتَّوافق التَّا

                                                

 (.ِِٔ/ُكانظر: الكشاؼ ) (،ِّٓ -ِّّ/ِ( الربىاف ُب علـو القرآف )ُ)
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داء ٗبػػػا يػػػتبلءـ مػػػع مكانػػػة كػػػل مػػػن ا٤بنػػػادل كا٤بنػػػاًدم، كمػػػا تتنػػػوع أسػػػاليب النػػػ - ٓ
 يكوف مدحنا أك ذمِّا أك تنبيهنا أك إضافة أك نسبة أك غّب ذل . 
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ات                        رق 
ف   مت 

ها طالب  العلم               اج  حت  ي 
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ُب كلية أصوؿ الدين، القاىرة أرجو أف كىذه فوائد متفرقة من بعض احملاضرات 
 يينتفع ّٔا.

 
 

 
 

 

 الفرق بين اإلضافة البيانية واإلضافة التي للبيان            
 
 

: ما كاف من قبيل إضافة العاـ إٔب ا٣باص أك ا٤بطلق إٔب ا٤بقيد، أواًل: اإلضافة البيانية
 ميس.٫بو: سورة البقرة، يـو ا٣بميس، أك السورة البقرة، اليـو ا٣ب

 : أف يكوف ا٤بضاؼ إليو ٧بموال، كا٤بضاؼ موضوعنا. ضابطها
 

أف تقع اإلضافة بْب مضاؼ كمضاؼ إليو بينهما عمـو ثانًيا: اإلضافة التي للبيان: 
 ، كقول : باب خشب، خاًب فضة.(ُ)كخصوص من كجو

 ألف ا٣باًب قد يكوف من يكوف من فضة كقد يكوف من غّب فضة كالذىب..اْب.
 تكوف خاٛبنا كقد ال تكوف.    كالفضة قد

 : أف يصلح كضع )ًمٍن( بْب ا٤بضاؼ كا٤بضاؼ إليو.ضابطها
  

                                                

العمـو كا٣بصوص ا٤بطلق: أف يصدقا على شيء، كينفرد األعم منهما، مثل: حيواف كإنساف، فيصدقاف على  (ُ)
اإلنساف فإنو حيواف ناطق، كينفرد األعم ُب ا٢بمار كالفرس.. اْب. العمـو كا٣بصوص الوجهي: أف ٯبتمعا 

 ُب شيء كينفرد كل منهما ُب شيء مثل النسبة بْب ا٢بيواف كاألبيض.
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 كمن أنواع اإلضافة الٍب ٗبعُب البلـ، كقول : قلم خالد.
 

     ـ كلية أصوؿ الدين القاىرة. أ.د إبراىيم خليفة. ُٕٗٗ/ُُ/ُٓمن ٧باضرة 
 
 

                       
 الكريم فاض  ومفلول؟ ه  في القرآن          

 
 
 

ا٣ببلؼ ُب ىذه القضية يكاد يكوف لفظيِّا؛ ألنا لو حرَّرنا ٧بل النزاع لوجدنا أهنم 
 متفقوف ال ٨بتلفوف.

كمن حي  كونو كبلـ اهلل  ،ألف الذم ينفيو ينظر إٔب أف الكل كبلـ اهلل  – ُ
 .فبل فاضل كال مفضوؿ 
 درجات الببلغة كالفصاحة. ينظر إليو أيضنا حيثية بلوغ الكل أقصى – ِ

 ككل القرآف على مستول كاحد من حي  الببلغة كالفصاحة، كقد بلغ قمة الذركة.
: سورة اإلخبلص أبلغ كأفضل ما يكوف ُب التوحيد.  فمثبلن

 كسورة ا٤بسد أبلغ كأفضل ما يكوف ُب بأّا )ُب ذـ أيب ٥بب..(.
 فبل نقارف بْب سورتْب ُب موضعْب ٨بتلفْب.

 تكلم من حيثيات ال ٪بد ٧ببلن للنزاع فيها.فالناُب ي
 كا٤بثبت يثبت أف للسورة الفبلنية أجرنا أكثر من سورة كذا.

 كىذا ال خبلؼ فيو لثبوت النص.
 أك موضوع السورة الفبلنية أعظم من موضوع سورة أخرل.

 أعظم من موضوع سورة ا٤بسد...كىكذا. -مثبل–فموضوع سورة اإلخبلص 
: فضل سورة النساء على سورة البقرة من حي  اشتماؿ -مثبل–كيصح أف نقوؿ 
         ـ كلية أصوؿ الدين القاىرة. أ.د إبراىيم خليفة ُٕٗٗ/ُُ/ِْمن ٧باضرة    النساء على كذا ككذا.
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 ورََََََََََََّّّّّّّّّّّّامي السَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّأس                 
 
 

 الشارع ا٢بكيم ٓب يضع اسم السورة إال على ٛباـ مسماىا عندما تتكامل ٪بومها.
 فإف منع مانع فعلى األقل على معظم ا٤بسمى.

فلو جاء كاحد كأخذ من ا٤بنضدة شيئنا فإين أستطيع أف أقوؿ إهنا بدكنو منضدة، كلكِب 
 ال أقوؿ على القطعة ا٤بقطوعة إهنا منضدة.

سوس: عْب؛ ألف العْب ىي ا١بزء األىم ُب ا١باسوس؛ كلذل  صح كلكن يقاؿ للجا
 اإلطبلؽ.

كالرقبة تطلق على العبد؛ ألف الرقبة ىي ا١بزء الذم فصل من صاحبو زاؿ صاحبو؛ 
 كلذل  صح اإلطبلؽ.

كلكن عندما أقوؿ: ىذا إصبع، كأقصد األ٭بلة، فبل يصح إال مع كجود نكتة، كما ُب 
َص حمس :قولو 

َ
َٔاغِقِ ََيَْػئَُن أ ََ الصٍّ ٌِ  ًْ ِٓ ِ ًْ ِِف آَذاُ ُٓ  [.ُٗ]البقرة: ىجسةثَِػ

فاسم الشيء موضوع لتماـ معناه، فإف ٓب نقل على ٛبامو فبل أقل من أف يقاؿ على 
 ا٤بعظم.

 سلَّمنا أف النجم اليسّب يصظح إعطاء السورة عنواهنا العاـ
 

         دين القاىرة. أ.د إبراىيم خليفة ـ كلية أصوؿ الُٕٗٗ/ُِ/ُٓمن ٧باضرة                           
 (. ِِ-ُٓكتفصيل القوؿ فيو ُب )التفسّب التظليلي لسورة النساء( )ص:                              
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كُب )التفسّب التظليلي لسورة النساء(: "أف البظ  عن سر  التسمية ٯبب أف 
 ينظصر ُب دائرتْب اثنْب ال ثال  ٥بما:

وف سر التسمية ىو بياف موقع السورة من القرآف الكرمي، كذل  : أف يكأولهما
منظصر ُب سورة كاحدة ىي: الفاٙبة، أك فاٙبة الكتاب؛ فإف تسمية ىذه السورة بذل  
إ٭با ىي لبياف ٧بلّْها من القرآف، كأهنا أكلو كافتتاحو، كإف ٓب ٲبنع كوف ذل  ىو ا٤بقصود ُب 

التبع لو كوف السورة بوصفها فاٙبة القرآف قد األصالة أف يكوف مقصودنا إٔب جانبو ب
اشتملت على أكمل ما تعارؼ عليو البلغاء من براعة االستهبلؿ ا٤بعركفة كا٤بستظسنة ُب 

 فاٙبة كل كبلـ بليغ.
فهي أف يكوف سر التسمية ىو بياف أبرز ا٤بوضوعات، أك قل:  الدائرة الثانيةكأما 

ا ا٤بوضوع ٗبثابة نقطة االرتكاز الٍب تدكر من ا٤بوضوع األبرز ُب السورة، كٕبي  تعد ىذ
      كما يقوؿ –حو٥با حلقة موضوعات السورة بأسرىا أك بعبارة أخرل ٗبثابة ا٤بركز للدائرة 

 .-ا٤بهندسوف
 .-كما يقوؿ ا١بغرافيوف كالفلكيوف–أك بعبارة ثالثة ٗبثابة احملور للفل  

قرآف باستثناء التسمية بالفاٙبة كىذه الدائرة يتسع نطاقها حٌب تشمل ٝبيع سور ال
 .-حسبما سبق ل –

ُب )الربىاف( إذ يقوؿ ُب آخر النوع الرابع عشر الذم عقده  يقوؿ الزركشي 
ُب كتابو الربىاف للظدي  عن معرفة تقسيم القرآف ٕبسب سوره، كترتيب السور كاآليات 

 خاٛبة أخرل: ُب اختصاص كل سورة ٗبا ٠بيتكعددىا، إذ يقوؿ: 
كال ش  أف العرب تراعي  ،النظر ُب كجو اختصاص كل سورة ٗبا ٠بيت بو ينبغي

ُب الكثّب من ا٤بسميات أخذ أ٠بائها من نادر أك مستغرب يكوف ُب الشيء من خلق أك 
  .أك تكوف معو أحكم أك أكثر أك أسبق إلدراؾ الرائي للمسمى ،صفة ٚبصو

أشهر فيها كعلى ذل  كيسموف ا١بملة من الكبلـ أك القصيدة الطويلة ٗبا ىو 
لقرينة ذكر قصة البقرة  ؛كتسمية سورة البقرة ّٔذا االسم  ،جرت أ٠باء سور الكتاب العزيز

 .كعجيب ا٢بكمة فيها ،ا٤بذكورة فيها
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  .٤با تردد فيها من كثّب من أحكاـ النساء ؛ك٠بيت سورة النساء ّٔذا االسم
كإف كاف قد كرد لفَ األنعاـ  ،كتسمية سورة األنعاـ ٤با كرد فيها من تفصيل أحوا٥با
جَْػةِم َْحُٔىًَح َوـَصًْشةحمسُب غّبىا إال أف التفصيل الوارد ُب قولو تعأب: 

َ
ََ اأْل ٌِ   ىجسَو

َساءَ حمسإٔب قولو: [، ُِْ]األنعاـ: َٓ ًْ ُش ْم ُنُِْذ
َ
ٓب يرد ُب غّبىا كما كرد ذكر  [،ُْْ]األنعاـ: ىجسأ

ككذا  ، يرد ُب غّب سورة النساءالنساء ُب سور إال أف ما تكرر كبسط من أحكامهن ٓب
 .    (ُ)"فسميت ٗبا ٱبصها ،سورة ا٤بائدة ٓب يرد ذكر ا٤بائدة ُب غّبىا

كإف كاف ىذا العبلمة ٓب يتقن الَبكيز على خصوص النطاؽ الذم كصفنا ل  ُب 
 .-كما تراه–ىذه الدائرة 

 (. ِِ-ُٓكتفصيل القوؿ فيو ُب )التفسّب التظليلي لسورة النساء( )ص:
 

 
                                

 اال  )أو(ََّّح                             
 
 

كلمة )أك( قد ترد ٤بنع ا٣بلو كمنع ا١بمع كما لو كقعت أك بْب نقيضيْب أك ضدين 
 ا٤بساكيْب للنقيضْب، كما تقوؿ: إما أف يكوف ليل أك هنار   

 فهل ٯبوز ا٣بلو من الليل كالنهار ٝبيعنا؟   ال
 ٯبمع بينهما؟  ال ىل

 فبل ٯبوز ا١بمع بْب النقيضْب كال ارتفاع النقيضْب.
فإف كاف الضداف ليسا مساكيْب للنقيضْب، كما ُب قولنا: ىذا الثوب إما أسود 
 كإما أبيض، فمن ا٤بمكن أف يكوف ليس أسودنا  أبيض، فهي ىنا مانعة للجمع فقط.

                                                

 (.ُٕٗ/ُ، للسيوطي )اإلتقاف(، كانظر: ُِٕ -َِٕ/ُ) ىاف ُب علـو القرآفالرب  (ُ)
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 لو عن السواد كالبياض.فبل ٲبكن اجتماع السواد كالبياض، كلكن ٲبكن ا٣ب
ًٌ حمس حِل

َ
ًْ َغَشاٌب أ ُٓ ْو يُِصيَج

َ
ًْ ـِذٌَِْح أ ُٓ ْن دُِصيَج

َ
ِ أ ْمصِه

َ
َْ أ ََ ُُيَةىُِفَٔن َخ ِي  ىجسـَيْيَْدَشرِ اذلٍّ

منعت ا٣بلو دكف ا١بمع. فمن ا٤بمكن اجتماع الفتنة كالعذاب معنا، كلكن ال ٱبلو [، ّٔ]النور:
 األمر من أحدٮبا.

ا ك)أك( قد ال ٛبنع ا١ب ا أك ٢بمن  مع كال ٛبنع ا٣بلو، كما ُب اإلباحة، ٫بو قول : كيٍل ٠بكن
 ٯبوز ا١بمع بينهما، كٯبوز أف ال يأكل منهما.

 فاإلباحة ٘بوز ا١بمع كا٣بلو.
ا أك أختها.  كالتخيّب ٯبوز ا٣بلو، كال ٯبوز ا١بمع، كما ُب قول : تزكج ىندن

 ُب )األلفية(:  قاؿ ابن مال  
يػٍّْر            ي               مً ػػػػػػػػػٍم كىأىًٍّٔ ػػػػػػػػػػٍح قىسّْ ػأىبً خى  . (ُ)كاٍشكيٍ  كإضراب ّٔا أيضا ٭بًي

    من ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفة                                                             
  

                                                

كقد فصلت القوؿ ُب ذل  ُب كتايب: )كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرمي(، ُب مبظ : توظيف جزئيات ا٤بنطق ( ُ)
ٔا دَةحمس :ُب فهم كاستخراج  مدلوالت النص. كُب )التفسّب(: ")أك( مانعة ا١بمع، ٫بو: قولو  ُ ِ كَةل َّللٍّ

ةىِِه َ  َٓ ْ ََ ال ْو دَُسَٔن ٌِ
َ
ُٔظَؿ َخ ٍّ دَُسَٔن َخَصًطة أ  دَْشُنُص يُ

ُ
قاؿ اإلماـ ابن عرفة [. ٖٓ]يوسف: ىجسَتْفَذأ
:  أك( مانعة ا١بمع فقط، كليست مانعة ا١بمع كا٣بلو. كقولو( :حمس ِ ْمصِ اَّللٍّ

َ
َن أِل ْٔ َوآَرُصوَن ُمصَْج

ة َحُذُٔب  ٌٍّ ًْ ِإَو ُٓ ُب ة ُحَػّشِ ٌٍّ ِ ًٌ  إ ًٌ َخِهي ُ َغيِي ًْ َواَّللٍّ : "ىذه قاؿ اإلماـ ابن عرفة  [.َُٔ]التوبة: ىجسَغيَيِْٓ
درر  القضية ليست مانعة ا٣بلو ا٤بنع االصطبلحي، كإ٭با ىي مانعة ا١بمع، كأما ا٣بلو من األمرين فبل"

نٍّ ِِف َذلَِم إِ حمس: (. ك)أك( مانعة ا٣بلو، ٫بو قولو َُّ -َّٗ/ُا٤بعرفة من تفسّب اإلماـ ابن عرفة )
َٔ َشِٓيسٌ  ُْ ٍَْع َو ىَِْق العٍّ

َ
ْو خ
َ
َْ َاَن سَلُ كَيٌْت أ ٍَ ِ  ؛مانعة ا٣بلو، ال مانعة ا١بمع ( ىناأكفإف ) [.ّٕ]ؽ: ىجسذَلِْكَصى ل

َٔ َشِٓيسٌ حمس :فإف إلقاء السمع ال ٯبدم بدكف سبلمة القلب كما يلوح بو قولو ُْ أك  ،حاضر الفهم :أم ،ىجسَو
: . كقولو كإف حضر ٔبسمو فهو ٓب ٰبضر بفهمو ، يفهم ُب حكم الغائبألف من ال ؛حاضر القلب

َِة يُصَْجُػٔنَ حمس ْ ٍَِّم ـَإحَِل َي َٔذٍّ ْو َجَذ
َ
ًْ أ ُْ ِي َُػُِس ٍَِّم َبػَْض اذلٍّ ة ُُصَِي ٌٍّ : قاؿ اإلماـ ابن عرفة [.  ٕٕ]غافر: ىجسـَإِ

ٍَِّم حمس"ىذه شرطية منفصلة مانعة ا٣بلو من عْب مقدمها كنقيض تاليها، أم:  ة ُُصَِي ٌٍّ قبل كفات   ىجسـَإِ
ٍَِّم حمس َي َٔذٍّ ْو َجَذ

َ
ًْ أ ُْ ِي َُػُِس َِة يُصَْجُػٔنَ حمسقبل ذل   ىجسَبْػَض اذلٍّ ْ درر ا٤بعرفة  فننتقم منهم على كل حاؿ" ىجسـَإحَِل

(ُ/ُِّ- ُّّ.) 
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 بةالمناس                             
 
 

بعض العلماء يقوؿ: ال يصح أف يطلب التناسب بْب بعض سور القرآف كبعض، بل 
حٌب ال ٰبسن أف يطلب التناسب بْب بعض ٪بـو القرآف كبعض، كإ٭با يطلب التناسب بْب 
أجزاء النجم الواحد سواء كاف بعض سورة أك سورة  كاملة، فلو نزلت سورة كاملة ٲبكن أف 

؛ ألف النجـو تطلب التناسب بْب أجزائها ، كلكن لو نزلت ٪بومنا فبل تيعقد ا٤بناسبة بْب النجـو
فضبلن عن السور نزلت على حسب الدكاعي كا٤بقتضيات، ككما ال ٰبسن أف تتطلب مناسبة 
بْب األحداث كالدكاعي فكذل  النجـو ا٤بعا١بة لؤلحداث، فمثبلن عندما نقوؿ: النجم الفبلين 

فبل نستطيع أف  -مثبلن –نزؿ ُب غزكة، كالثال  ُب قضية نفاؽ  نزؿ يعاِب سرقة، كالنجم الفبلين
 ....اْب.-مثبلن –نقوؿ: ىناؾ صلة بْب سرقة كبْب غزكة 

كمن لفَّ لفو، كحاكؿ الشوكاين  ىذا كبلـ اإلماـ عز الدين بن عبد السبلـ   
  أف ينصر ىذا القوؿ ُب )فتح القدير( بأقصى ما استطاع ُب تفسّب قوؿ اهلل :

ًْ ِإَويٍّةَي  يَةحمس ِسُك ْٓ وِف ثَِػ
ُ
ِْٓسي أ ٔا ثَِػ ْوـُ

َ
ًْ َوأ ُخ َغيَيُْس ٍْ جَْػ

َ
ِ َ اىٍِّ  خ ٍَ انِيَو اذُْنُصوا ُِْػ ثَِِن إِْسَ

جُٔنِ  َْ   .(ُ)[َْ]البقرة: ىجسـَةْر
 فمن يقوؿ ىذا الكبلـ كبلمو ُب كادو كتطلب ا٤بناسبة ُب كادو آخر.

جـو ا٤بَبتبة ترتيبنا نزكليِّا، فنظن فكبلمكم يصح لو كنا نتطلب ا٤بناسبة بْب الن
عندما نطلب ا٤بناسبة بْب سور القرآف، أك ٪بـو السورة الواحدة نطلبها على حسب 

قاؿ الشيخ كٕب الدين ا٤بلوم: قد كىم من قاؿ: ال يطلب لآلم  الَبتيب ا٤بصظفي.
وقائع الكرٲبة مناسبة ألهنا على حسب الوقائع ا٤بفرقة. كفصل ا٣بطاب أهنا على حسب ال

                                                

 (.ٖٔ -ٖٓ /ُ) فتح القديرانظر: ( ُ)
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فا٤بصظف كالصظف الكرٲبة على كفق ما ، ا كتأصيبلن كعلى حسب ا٢بكمة ترتيبن  ،تنزيبلن 
كحافَ القرآف العظيم لو استفٍب  ،كآياتو بالتوقيف ،ُب الكتاب ا٤بكنوف مرتبة سوره كلها

كإذا رجع  ،ُب أحكاـ متعددة أك ناظر فيها أك أمبلىا لذكر آية كل حكم على ما سئل
 .(ُ)بل كما أنزؿ ٝبلة ،اكال كما نزؿ مفرقن  ،يتل كما أفٌبإٔب التبلكة ٓب 

كىذا الذم ندعي أنو يسهم ُب إعجاز القرآف الكرمي، فبدالن من اف ٘بعلوا ىذا 
 .شيئنا بديعنا كفق إليو العلماء تعارضوف ذل 

 
 ـ كلية أصوؿ الدين القاىرة. من ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفةُٕٗٗ/ُِ/ِِمن ٧باضرة 
 (.ٖٖ-ٖٔـ كتفصيل القوؿ فيو ُب )التفسّب التظليلي لسورة النساء( )ص:كأصل الكبل

 

السبيل ا٤بثلى إٔب ٙبصيل ا٤بناسبة،  كقد بْب األستاذ الدكتور إبراىيم خليفة 
 حي  قاؿ: " إف ل  ُب تطلب ا٤بناسبة بْب السور سبيلْب:

ْب موضوع ، كأعِب بو: أف نعقد ا٤بناسبة بالمسلك العام(: ما أ٠بيو: )إحداهما
السورة السابقة، كموضوع السورة الٍب أنت بصدد القوؿ ُب تفسّبىا، أك قل: بْب الركح 
العامة السارية ُب كياف السورة السابقة كلو، كبْب الركح العامة السارية ُب كياف السورة 

 الٍب ستفسرىا كلو كذل .
ناسبة (، كأعِب بو: أف تطلب ا٤بالمسلك الخا ما أ٠بيو: ) السبي  األخرىك

بْب آية ُب سورت  الٍب أنت بصدد تفسّبىا، كأخرل ُب السورة السابقة عليها، كغالبنا ما 
يكوف ذل  بْب خاٛبة السابقة، كفاٙبة البلحقة، كإف ٓب ٲبنع ذل  من تطلب ا٤بناسبة بْب 
غّب الفاٙبة كا٣باٛبة، كفاٙبٍب السورتْب أك خاٛبتيهما أك آية ُب كسط ىذه كأخرل ُب 

 .-كىلم جرِّا– كسط تل 

                                                

(،  ّٕ/ُ) الربىاف ُب علـو القرآف(،  ْْ/ُ) افمعَبؾ األقر (،  َّٕ/ّ) اإلتقاف ُب علـو القرآفانظر: ( ُ)
 (.َٖ/ُ) مناىل العرفاف
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فأما السبيل األكؿ أك ا٤بسل  األكؿ فقد ذىل عنو أغلب ا٤بفسرين، بل كافتهم ُب 
 أغلب السور القرآف فيما أعلم.

ٕبي  ٓب يعن الكاتبوف منهم ُب بياف ا٤بناسبات، كىم قلة على أية حاؿ بالنسبة 
كٕبي  عدكا ىذا  للتاركْب ٥با بالكلية. أقوؿ: ٓب يعن ىؤالء إال با٤بسل  الثاين فظسب،

ا٤بسل  كافينا، بل بالغنا أقصى درجات الكفاية ُب بياف ارتباط بعض القرآف ببعض، مع 
أف ىذا ا٤بسل  عندم بل عندم كل من تأملو بنصفة كتبصر ضعيف ال يكفي مثلو ُب 
٘بلية حكمة القرآف الكرمي البالغة، كعظمتو السابغة ُب ركعة ارتباطو، كإعجاز ىذا 

. فأما أف يربط بْب كافة -كما قلنا–غايتو الربط بْب ٦برد آية كآية أخرل  االرتباط؛ إذ
السورة السابقة كأختها البلحقة فهو ٗبعزؿ عن ىذه الطلبة الشريفة بالكليةٖببلؼ ما 
ذىلوا عنو ٩با نسميو: )ا٤بسل  العاـ(؛ فإن  تعقد ا٤بناسبة ُب ىذا ا٤بسل  بْب موضوعي 

عامْب، تكوف قد ربطت بأكثق رباط بْب كافة جزئيات ىذه، السورتْب، أك بْب ركحيهما ال
 .(ُ)ككافة جزئيات تل ، كىو ما يربز حقِّا ركعة القرآف، ك٠بو إعجازه ُب ىذا آّاؿ"

 (.ٓٗ-ٖٗكتفصيل القوؿ فيو ُب )التفسّب التظليلي لسورة النساء( )ص:                         

  

                                                

 (.َٗ-ٖٗالتفسّب التظليلي لسورة النساء )ص: (ُ)
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 ترتيل النزول                             
 

 

 مسألة نزكؿ السور كما ىي ٦بافية ٤بنطق ا٤بنقوؿ فهي ٦بافية ٤بنطق ا٤بعقوؿ.
كاستندنا ُب أمر ا٤بعقوؿ إٔب كاقع أمر القرآف الكرمي، كأنو كاف يتنزؿ على أثر 
أسباب نزكؿ، يعِب: كقائع ٙبدث فتعا١بها ٪بـو الذكر ا٢بكيم، كأف ىذه النجـو ٓب يكن 

 فيها إطبلقنا، فقضية الَبتيب النزكٕب؛ ألف الَبتيب على حسب الوقائع غّب ٩بكن.يراعى 
 -زنا -قتل -لعاف–يعِب: أنتى مثبلن عندما ٙبب أف ترتب تقوؿ: )سرقة 

 غزكة...اْب(.
 ؟-مثبلن –فما كجو الصلة مثبلن بْب الزنا كبْب غزكة كذا 

زلت سورة كذا ٝبلة كاحدة أك فالسور نرتبها ترتيبنا موافقنا للمعقوؿ عندما نقوؿ: ن
٪بومنا متفرقة غّب متفاصلة بنجم آخر غّبىا، ٍب نزلت بعدىا سورة على الوضع نفسو، 

 كإما ٪بومنا ال يفصل بينهما بنجم آخر. 
 

 من ٧باضرة..أ.د العبلمة إبراىيم خليفة.
ستاذ الدكتور ذل  ٗبا ٓب كأصل الكبلـ كتفصيل القوؿ فيو ُب )التفسّب التظليلي لسورة النساء(، فقد حقق األ

 (.ٖٔ(إٔب )ص:ْٕيسبق إليو ُب كبلـ مطوؿ من )ص:
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 بين المبتدأ والخبر             
 

 

 

الشَّأف ُب ا٤ببتدأ أف يكوف معلومنا؛ ألف ا٢بكم على آّهوؿ غّب ميتىصور فضبل 
 عن أف يفيد، فإذا كنت ال تعرؼ آّهوؿ كيف تعرؼ ا٢بكم عليو؟

ا، فإنو يقوؿ: من  فعندما تقوؿ لشخص: ٧بمد ُب الدار، كىو ال يعرؼ ٧بمدن
 ٧بمد؟

 فينبغي االستفسار عنو ٍب ا٢بكم عليو.
ا.  احملكـو ٯبب أف يكوف ٦بهوالن لكي يكوف ا٣برب مفيدن

 كُب )٧بمد قائم( ىذه ا١بملة ا٣بربية ٯبب أف يتظقق فيها أمراف: 
( معلومنا.  – ُ  أف يكوف ا٤ببتدأ )احملكـو
. أف – ِ  يكوف ا٣برب )احملكـو بو( ٦بهوالن

 فلو كاف معلومنا لكانت ا١بملة غّب مفيدة.
فعندما تقوؿ لشخص: أبوؾ فبلف، أك السماء فوقنا، أك األرض ٙبتنا، أك الكل 

 أعظم من ا١بزء...فإف كبلم  ال يفيد.
 فاحملكـو بو عندما يكوف معلومنا فإف كبلم  يكوف غّب مفيد.

 ألمور ٯبب أف يتظقق أمراف:فعند إخبارؾ بأمر من ا
فائدة ا٣برب، يعِب: إعبلـ ا٤بخاطب ٕبكم ٯبهلو، فإف كاف ا٤بخاطب عا٤با  -ُ

 با٢بكم فلم يبق إال الـز الفائدة.
 الـز الفائدة بأف تعرفو أن  أيها ا٤بتكلم عآب با٢بكم. – ِ
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فعندما نفَبض أف إنساننا ال تريد أف تقوؿ لو اسم صديق ، فقاؿ ل : اسم 
ق  فبلف، فهو ال يعرف  اسم صديق ، ففائدة ا٣برب ىنا ٓب تتظقق؛ ألف صدي

 ا٤بخاطب عآب با٢بكم.
 كإ٭با الغرض الـز الفائدة، كىي إعبلـ ا٤بخاطب أف ا٤بتكلم عآب با٢بكم.

ززةحمس :فعنػدما يقػوؿ اهلل  َْ َُْضجْلَة
َ
فهػل يريػد إعػبلـ ا٤بخػػاطبْب [ ُ]النػػور: ىجسُظززَٔرةٌ خ

بْب ّٓػرد أف يعلمػوا أف ىػذه سػورة فهػم يعلمػوف أف القػرآف الكػرمي با٢بكم؟ ال؛ ألف ا٤بخػاطى 
ال بػػدَّ أف يكػػوف كحينػػا؛ فإنػػو مػػن ا٤بعلػػـو بالػػدين بالضػػركرة بالنسػػبة للمسػػلمْب ٝبيعنػػا فضػػبلن 

 الذين ٰبضركف الوحي، كيشهدكف كقائع التنزيل. عن الصظابة 
بْب أف ا٤بػػػتكلم فػػإذا ٓب يصػػػلح ذلػػ  فهػػػل يصػػلح الـز الفائػػػدة كىػػو إعػػػبلـ ا٤بخػػاط
فكيػػف ٱبػػرب  ،عػػآب بػػا٢بكم؟ بالتأكيػػد ال يصػػلح؛ ألف ا٤بخػػاطبْب قػػاطعوف بعلػػم اهلل 

 .بشيء أك ٰبكم بو كال يكوف عا٤با بو، فهم قاطعوف بعلم اهلل 
إف سورة ال يصح أف تكوف مبتدأ؛ : كقد قاؿ شيخ اإلسبلـ أبو السعود    

 النسبة ٥بم أمر ٦بهوؿ.ألف ا٤ببتدأ ٯبب أف يكوف معلومنا، كسورة ب
، فبل يصح إعبلمهم بعلم اهلل  كاألمر آّهوؿ ا٤بفركض أنو ا٣برب، كلكنو ىنا معلـو

  بو فهم قاطعوف بذل(ُ). 
كقد أجاب العلماء عن ىذا كقالوا: ٫بن مسلموف أف ىذا الَبكيب ا٣بربم ال 

 .ينفع فيو الفائدة، كال الـز الفائدة، لكن الغرض ليس منظصرنا ُب ىذا

                                                

خرب مبتدأ ٧بذكؼ أم ىذه سورة كإ٭با أشّب إليها مع عدـ سبق  ىجسُظَٔرةٌ حمس": نص ما قالو أبو السعود ( ُ)
ةحمس: كقولو  .اضر ا٤بشاىدذكرىا ألهنا باعتبار كوهنا ُب شرؼ الذكر ُب حكم ا٢ب َْ َُْضجْلَة

َ
مع ما  ىجسخ

عطف عليو صفات ٥با مؤكدة ٤با أفاده التنكّب من الفخامة من حي  الذات بالفخامة من حي  الصفات 
كأما كوهنا مبتدأ ٧بذكؼ ا٣برب على أف يكوف التقدير فيما أكحينا إلي  سورة أنزلناىا فيأباه أف مقتضى 

..". سورة شأهنا كذا ككذا رٲبة ال أف ُب ٝبلة ما أكحي إٔب النيب ا٤بقاـ بياف شأف السورة الك
 (.ٓ/ْ، للشوكاين )فتح القدير(، كانظر: ُٓٓ/ٔتفسّب أيب السعود )
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فأنت تتكلم عن الغرضْب األصليْب، لكن ىناؾ أغراض أخرل فرعية كثّبة، 
 منها: ا٤بدح، كالتظسر، كاالمتناف......اْب.

جَْث حمسفعندما تقوؿ امرأة عمراف:  
ُ
ة خ َٓ فهي ال تريد  [.ّٔآؿ عمراف:] ىجسَرّبِ إِّّنِ َوَطْػُذ

ا ال تريد  أف تفيد اهلل  ا عا٤بة  أف تعلم اهلل أفَّ الٍَّب كضعتها أنثى، كما أهنَّ أهنَّ
ا غرضها من ا٣برب إنشاءي )التَّظسر(، فهي   بكوف ا٤بوضوعة أنثى، كىذا أمر بديهيّّ. كإ٭بَّ
كانت تريد ا٤بولود ذىكىرنا لكي هبو )لبيت ا٤بقدس(، كقد كانوا ال ٰبرّْركف )لبيت ا٤بقدس( 

 كخبلؼ رجائها، من افاه ما على ظسرالتَّ  سبيل على  ارَّّٔ  خاطبتإال الذُّكور، ف
 .(ُ)للخدمة يصلحذىكىرنا  تلد أف ترجو كانت األهنَّ  ؛رتقدَّ  ما

فيما أكحينا إلي  سورة، أك ٩با يتلى عليكم  :فكذل  عندما يقوؿ اهلل 
سورة، فليس ا٤بقصود ىنا فائدة ا٣برب، كال الـز الفائدة، كإ٭با ا٤براد: مدح السورة، أك 

 االمتناف عليهم ّٔذه السورة.
فأنت إذا أعطيت إنساننا عطية كٓب يشكر عطيت  أك قابل  با١بظود، فأنت 
تقوؿ لو: إين أعطيت  كذا ككذا، ٛبًب عليو ٗبا فعلت، فأنت ال تقصد إخباره بفائدة 

 ٲبًب على النيب  ا٣برب كال ببلـز الفائدة، كإ٭با ا٤بقصود االمتناف، فاهلل 
الغة من العظم كذا ككذا، فا٤بقاـ مقاـ مدح، كىو كا٤بؤمنْب بأنو أنزؿ السورة العظيمة الب

 . (ِ)مصظح لكوف السورة مبتدأ
     ـ من ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفة ُٖٗٗ/ّ/ُِمن ٧باضرة السبت                                           

 

 

                                                

(، كالتَّظرير ْٕٓ-ْٔٓ/ِ(، البظر احمليط )ِْٓ/ُ(، الكشاؼ )ُّٔ–ُّْ/ّ( انظر: ركح ا٤بعاين )ُ)
(، تفسّب ِْٓ-ِْْ/ُ(، كاحملرَّر الوجيز )ُٕ/ِ(، كنظم الدُّرر )ِٔٓ/ِّ(، )ِّّ/ّكالتَّنوير )
 (.ٔ/ْ(، )َِٔ/ُالثَّعاليب )

انظر أكجو اإلعراب بالتفصيل ُب )تفسّب سورة النور(، للعبلمة األستاذ الدكتور إبراىيم عبد الرٞبن خليفة ( ِ)
 :(، من مطبوعات كلية أصوؿ الدين، القاىرة، الطبعة القدٲبة.ِٓ-ِّ)ص 
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إذا قصد من ال ملة الخبرية غرا آخر غير فائدة الخبر وغير الزم الفائدة 
المتنان والمدح أو التحسر فه  تبقى ال ملة معه على خبريتها أم ب ن قصد ا

 ؟تتحول إلى اإلنشائية بحي  تكون خبًرا في اللفظ، وإنشاء في المعنى
من ا٤بعلـو أنو كي تبقى ا١بملة على خربيتها لفظنا كمعُب إذا كانت ٙبتمل الصدؽ 

تقوؿ: قاـ زيد، أك مات كالكذب لذاها، أك بعبارة أخرل ٥با نسبة ُب ا٣بارج، فعندما 
 عمرك.

فقولنا: مات عمرك، ىذه ا١بملة إف كاف ٥با نسبة كأنت تقصد حقيقة ا٤بوت، أم: 
: إف كاف ا٤بقصود من ىذه األخبار  بوقوع ا٤بوت على  -فعبلن –قاـ ا٤بوت بعمرك، مثبلن

 عمرك صار ٥با نسبة ُب ا٣بارج.
قصدؾ التظسر على لكن لنفرض أف مقصودؾ ليس اإلخبار ٗبوت عمرك، كإ٭با 

موتو. فكون  تتظسر أك ال تتظسر نفسي ال يطلع عليو إال عبلـ الغيوب 
.ال قياـ ٤بدلولو ُب ا٣بارج ، 

فالنسبة الٍب ال مدلوؿ ٥با ُب ا٣بارج، كالٍب ال ٙبمل الصدؽ كالكذب ىي 
 اإلنشائية.

 :(ُ)نوعاف كاإلنشاء
 غػػػّب ٙبصػػػيل بػػػو فيطلػػػب لوضػػػع،با اطلبنػػ أفػػػاد مػػػا كىػػػو: (لػػػيبالطَّ  اإلنشػػاء): لاألوَّ 
 ا٤بطلػوب كػاف كإف. تفهاـػاالسػ فهػو ةا٤باىيَّػ ذكػر لوبػا٤بطػ كاف فإف. (ِ)ا٣بارج ُب حاصل
 .(ّ)كىكذا. هني فهو عنها الكفُّ  أك أمر، فهو ةا٤باىيَّ  إٯبادي 

                                                

كا٣برب ال  – ِأف ا٣برب قوؿ ٰبتمل الصدؽ كالكذب لذاتو.  - ُرب كاإلنشاء من ثبلثة أكجو: الفرؽ بْب ا٣ب (ُ)
كا٣برب حكاية أمر حاصل ُب الواقع. كقولنا: الشمس طالعة،  - ّيتوقف حصوؿ مدلولو على النطق بو. 

 فهو خرب ٰبتمل، كال يتوقف حصولو على النطق بو.
ا٤بطوَّؿ شرح غّب حاصل كقت الطَّلب؛ المتناع طلب ا٢باصل. انظر:  األنَّو إذا كاف طلبنا استدعى مطلوبن  (ِ)

 (. ِِْتلخيص ا٤بفتاح )ص:
( فما بعد. كانظر: ا٤بطوَّؿ شرح تلخيص ِّْ/ِ( ينظر تعريف )اإلنشاء الطَّليب( ُب شركح تلخيص ا٤بفتاح )ّ)

 =تقوؿ لشخص: (. كلتوضيح ذل  يقاؿ: عندمآِِ–ِِْا٤بفتاح، مع حاشية ا٤بّب سيد شريف )ص:
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 الكػبلـ قسػمة أف إٔب األصػوليْب بعػض كيذىب. (ُ)(ليبالطَّ  غّب إلنشاء)ا :انيالثَّ 
 اه٠بَّػػ ٗبػػا لػػبالطَّ  القػػوؿ ىػػذا أصػػظاب خػػص. إنشػػاءه  أك ،طلػػبه  أك ،خػػربه  اإمَّػػ فهػػو ة،ثبلثيٌػػ
 (بعػػػػػػت): ٫بػػػػػو (العقػػػػػود ألفػػػػػاظػ: )كػػػػػ عػػػػػداه، ٤بػػػػػا كاإلنشػػػػػاء ،(لػػػػػيبالطَّ  اإلنشػػػػػاء) غػػػػػّبىم

 (.اشَبيت)ك
ـي  هيكالنَّ  األمري  (ليبالطَّ  اإلنشاء) ُب كيدخل  كيػدخل. (ِ)داءكالنّْػ مػِبكالتَّ  كاالسػتفها

مسى كالقى  عجب،التَّ  كفعبل ـ،كالذَّ  ا٤بدح أفعاؿ ليبالطَّ  غّب اإلنشاء ُب
(ّ) . 

                                                                                                                                 

)قم(، فقد قاـ بنفس  طلب القياـ منو، كعندما تقوؿ لشخص: )ال تقم(، فقد قاـ بنفس  عدـ =
(، فقد قاـ بنفس  ٛبِب القياـ، كعندما تقوؿ لشخص: )لعلَّو  القياـ، كعندما تقوؿ لشخص: )ليتو يقـو

(، فقد قاـ بنفس  (، فق يقـو د قاـ بنفس  ا٢ب ُّ ترجّْي القياـ، كعندما تقوؿ لشخص: )ىبل يقـو
؟(، فقد قاـ بنفس  االستخبار كالسُّؤاؿ..    كاإلزعاج، كعندما تقوؿ لشخص: )ىل تقـو

كُب )ا٤بطوَّؿ( "كغّب طلبو كأفعاؿ ا٤بقاربة كأفعاًؿ ا٤بدح كالذَّـ كصيًغ العقود كالقىسىم كلعلَّ كريبَّ ك)كم( ا٣بربيَّة ( ُ)
 (.ِِْص:ا٤بطوَّؿ شرح تلخيص ا٤بفتاح )ك٫بو ذل ". 

 الحتماؿ (؛فاضل يا)ك (فاسق يا) :٫بو بصفة داءالنّْ  كىو ،إنشاء ال خرب ىو ما منو داءالنّْ  فَّ كقد يقاؿ: إ (ِ)
 .فةالصّْ  تل  ُب كالكذب دؽالصّْ 

أمَّا )اإلنشاء غّب الطَّليب( فهو كالقىسىم، فإذا قلت: )كاهلل ألفعلنَّ(، فهو إنشاءه، كليس فيو طلب، فكون  ( ّ)
يعِب أف يكوف ُب نفس  القىسىمي، فإفَّ صيغةى القىسىم كاضظة، لكن ىل تػيٍقًسمي حقيقةن أك ال؟ ىل تقسم 

ا تؤخذي من  قىٍصديؾى ُب نفس  القىسىمي أك ال؟ ىذا شيءه ال نعرفو. كا٢باصلي أفَّ األحكاـ الشَّرعيَّة إ٭بَّ
)فائدة  -جت عن الغرضْب األصليْب اإلنشاء، أك ما كاف ُب معناه، كذل  أفَّ ا١بملةى ا٣بربيَّة إذا خر 

فقد ٙبوَّلٍت ا١بملةي إٔب اإلنشاء. كمن ذل  قوؿ ا٢بارث بن كٍعلنة من )البظر  -ا٣برب(، ك)الـز الفائدة( 
–ُٓٗ. ]انظر: دالئل اإلعجاز )ص:(سهمي أصابِب رميت فإذا***أخي أميم قتلوا ىم قوميالكامل(: )

([. ْٔ(، ديواف ا٢بماسة )ص:ُّّ/ُ(، ا٤بزىر )ْٖص:(، كانظر: اإليضاح ُب علـو الببلغة )ُٔٗ
كالدّْاللة على ىذا ا٤بعُب اإلنشائيّْ ىل يكوف با٢بقيقة أـ بآّاز؟ إفَّ األغراض الٍَّب ٚبرج إليها ا١بملة ا٣بربيَّة 

: )ما أٝبلى السَّماء( يتعجَّب، فكلُّ  ما ُب  ىي معافو نفسيَّة ال نسبةى ٤بدلو٥با ُب ا٣بارج، فمن يقوؿ مثبلن
فقد يتظاىر –ا٣بارج كوف السَّماء ٝبيلة أك غّب ٝبيلة، أمَّا كوف التَّعجب قائمنا بنفسو، أك ليس كذل  

فهذه معافو نفسيَّة ال نسبةى ٤بدلو٥با ُب ا٣بارج، ٖببلؼ قولنا: )٧بمَّد قائمه(،   –بذل  أك ٲبثّْل علينا مثبلن 
، فلهذا القوؿ نسبةه ُب ا٣بارج. أمَّا إذا  فإفَّ كاف قائمنا بالفعل فهو ًصدؽ، كإف كاف ليس  قائمنا فهو كذبه

كانت ا٤بسألة نفسيَّة، فبل اطّْبلع لنا على دخيلًة األنفس، فبل نسبةى ٤بدلو٥با ُب ا٣بارج. أمَّا عندما تقوؿ 
 =للمخاطىب: )قم( فهل طلب القياـ قائمه ُب نفس ، أك ليس قائمنا؟..ال نعرؼ، ككذل  خركج ا٣برب من
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فإذا قصد من ا١بملة ا٣بربية غرض آخر غّب فائدة ا٣برب كغّب الـز الفائدة بأف 
قصد االمتناف كا٤بدح أك التظسر فهل تبقى ا١بملة معو على خربيتها أـ تتظوؿ إٔب 

 اإلنشائية؟  نزاع بْب العلماء.
 -مثبلن –إذا خرجنا عن الغرضْب األصليْب للجملة ا٣بربية كأردنا  كالذم ٬بتاره أننا

 ا٤بدح كاالمتناف فقد خرجت ا١بملة عن ا٣بربية إٔب اإلنشائية.
كالذم اخَبناه ىو ما اختاره احملققوف من البلغاء ُب أمثاؿ ىذه ا٤بقامات، كىو 

: الشرحى ، أعِب(ُ)ُب )شرحو لتلخيص ا٤بفتاح( الذم ماؿ إليو العبلمة السعد 
 ا٤بعركؼ با٤بطوَّؿ.

أف ا١بملة ا٣بربية إذا خرجت عن الغرضْب األصليْب ا٤بعركفْب )فائدة ا٣برب كالـز 
الفائدة( إٔب غرض آخر خرجت عن ا٣بربية إٔب اإلنشائية فقاؿ بقوؿ العبلمة ا٤برزكقي 

 :عندما ساؽ البيت الشعرم ا٤بعركؼ 
 (ِ)فإذا رميت أصابِب سهمي          قومي ىم قتلوا أميم أخي            

                                                                                                                                 

ْـّ( أك االمتناف، أك التَّظسر، أك التَّعجب، أك الرثاء...ال نسبةى ا٣برب = يَّة إٔب إرادة )ا٤بدح( مثبل، أك )الذَّ
ا معافو نفسيَّة. كإذا كانت قد صارت إنشائيَّة، فهل دلَّت على اإلنشائيَّة على  ٤بدلوؿ ذل  ُب ا٣بارج؛ ألهنَّ

ا١بملة ا٣بربيَّة ُب أساس كضعها لئلخبار الَّذم ٰبتمل  سبيل ا٢بقيقة أـ على سبيل آّاز أك الكناية؟ إفَّ 
الصّْدؽ كالكذب، فإذا خرجت عمَّا ٰبتمل الصّْدؽ كالكذب إٔب ما ال ٰبتمل الصّْدؽ كالكذب تكوف 
بذل  قد خرجت عن اإلخبار إٔب اإلنشاء، كاستعملت ُب غّب ما كضعت لو على سبيل آّاز أك الكناية. 

  يتصوَّر إال ُب الطَّلب. أمَّا اإلنشاء لفظنا فبل
مطوؿ،  حللخطيب القزكيِب عليو ٝبلة من الشركح من بينها: شرحاف للسعد التفتازاين، شر  ،تلخيص ا٤بفتاح (ُ)

كشرح ٨بتصر، كالذم عليو ا٢بواشي الكثّبة ا٤بعركفة بشركح التلخيص ىو ا٤بختصر، كظاشية الدسوقي، 
مواىب الفتاح، كشرح للسبكي، ٠باه: عرائس األفراح، كشرح اليعقويب، البن يعقوب ا٤بغريب ٠باه: 

، كحاشية -مؤلف التلخيص–كا٥بامش فيو كتاباف: اإليضاح ُب شرح تلخيص ا٤بفتاح، للقزكيِب نفسو 
عملو قبل ىذا ا٤بختصر، ا٠بو: ا٤بطوؿ، كعليو حواشي لعبد  آخرلو شرح ك الدسوقي على ٨بتصر السعد، 

 ا١برجاين.  كالسيد الشريف ،ا٢بكيم السيلكوٌب
، ككانت أميمة ٙبرضو على أخذ -كما توىم البعض- ، كليس أميم أخاه(أيمىٍيمىة) :( )أميم( فهو نداء مرخَّم لػِ)

 =يقوؿ: قومي يا أيمىٍيمىة ىم الذين فجعوين بأخي ككتركين الثأر، كتلومو على تركو، فاعتذر ُب ذل  ٗبا قالو.
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تعلم أميمة فقاؿ: إف ا٤بقصود: التظسر، كعلى ىذا صار ا٣برب من قبيل اإلنشاء، ف
من الذم قيًتل أخوه، كتعلم أف القاتل ىم قومو. فهو باعتذاره ال يريد أف يعلمها ىذا 

 .(ُ)األمر الذم تعلمو، كال يريد أف يعلمها أنو عآب ّٔذا األمر، كإ٭با يتظسر
ُب شرحو  يقوؿ: ٙبولت إٔب اإلنشاء، كالسعد  الشيخ ا٤برزكقي 

 ا٤بطوؿ ماؿ إليو، ك٫بن نقوؿ: الذم ٬بتاره أف ا١بملة خرب لفظنا، كإنشاء معُب.
 كاإلنشاء لفظنا ال ييتصور إال ُب الطلب. 
ما أكرده القائلوف ببقاء ا١بملة على  ٍب ذكر األستاذ الدكتور إبراىيم خليفة 

ُب )حاشيتو على ا٤بطوؿ(،  لفظنا كمعُب، كمنهم: عبد ا٢بكيم السيلكوٌب خربيتها 
حي  قاؿ: إف ا١بملة باقية على خربيتها لفظنا كمعُب، لكن ال لتساؽ ىذه ا١بملة ُب 

 إفادة فائدة ا٣برب، كال الـز الفائدة، بل تساؽ ليتوصل ّٔا إٔب ىذه ا٤بعاين.
ة حمس :فقوؿ مرمي  َٓ جَْث َرّبِ إِّّنِ وََطْػُذ

ُ
 -عند ىؤالء–ىذه ا١بملة باقية ىجس خ

على خربيتها لفظنا كمعُب، لكن ال ليقصد منها فائدة ا٣برب كال الـز الفائدة، كإ٭با ليتوصل 
 ّٔا إٔب التظسر.

ك٫بن نقوؿ: ىذا الكبلـ الذم يقولوه ال ٧بيىصّْل لو ُب معيار التظقيق، فما معُب أف 
و ا٣برب، كإ٭با التوصل إٔب معُب آخر ٓب يوضع لو ا١بملة ال يقصد منها ا٤بعُب الذم كضع ل

 ا٣برب.
يقوؿ: ليتوصل ّٔا إٔب ىذه ا٤بعاين الستلزامو إياىا، ك٫بن نقوؿ لو: ىل تقصد أف 

 ا١بملة ستكوف ملزكمنا، كا٤بعاين الزمة؟
                                                                                                                                 

ألف ًعٌز الرجل بعشّبتو. كىذا الكبلـ فيو إبداء ا٢بزف  ؛فيو، فًإذا انتقمت منهم عاد ضرر ذل  عليَّ =
 كالفجيعة، كليس ٦برد إخبار.

 كلئن سطوتي ألكىنن عظمي         فلئن عىفىٍوت ألعفوف جلبلٍب قاؿ:                       
 دت ركِب.كا٤بعُب: ًإف تركت االنتقاـ منهم صفظت عن أمر عظيم، كإف انتقمت منهم أىكىنت عظمي كىد      

 .(ِٕ/ُ)شرح التربيزم ، ٞباسة أيب ٛباـ :انظر
ديواف لبيد (. األجربً  ذىب الذين يعاش ُب أكنافهم***كبقيت ُب خىٍلف كجلدً ) :كمن ىذا القبيل قوؿ لبيد (ُ)

 . فهو يتظسر على زماف مضى بسبب ما يرل من فساد ُب زمانو(. ِْ)ص: بن ربيعة العامرم
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إف كاف ىذا ىو القصد فإنكم ٓب تسلكوا إال سبيل الكناية؛ ألف الكناية ليست 
ملزـك يلـز من كجوده كجود الزمو(، كما ُب قول : )كثّب الرماد( أكثر من ذل  )إطبلؽ 

، ك)طويل النجاد( لـز منو طوؿ صاحبو.  لـز منو الكـر
كإف أردًب ّٔذا التوصل إٔب أنو ال تستفاد ىذه ا٤بعاين إال عندما تبقى ىذه ا١بمل 

نازع فيها؛ ألف على خربيتها ا٢بقيقية لفظنا كمعُب، فهو غّب مسلَّم؛ ألنو عْب الدعول ا٤بت
نزاعنا ُب األصل: )ىل ىذه ا١بملة باقية على خربيتها لفظنا كمعُب أـ زاؿ عنها معُب 

 ا٣بربية؟(.
فعندما تقولوف: الدليل على بقائها على ا٤بعُب ا٣بربم أنو يتوصل ّٔا إٔب ا٤بعاين 

بقائها على األخرل، ٗبعُب أهنا باقية على معناىا ا٣بربم، فهو ٗبثابة قولكم: )الدليل على 
ا٤بعُب ا٣بربم بقائها على ا٤بعُب ا٣بربم( كىو عْب الدعول ا٤بتنازع فيها. فعندما تأخذ من 
الدعول ا٤بتنازع فيها جزءنا من الربىاف فهو ما يسمونو ُب علم )آداب البظ  كا٤بناظرة(: 
)مصادرة على ا٤بطلوب(، ٗبعُب أن  تأخذ من الدعول نفسها ك٘بعل ذل  جزءنا من 

 اف، كلو غّبت األلفاظ.الربى
 كقولنا: ٧بمد إنساف بدليل أنو إنساف

 أك ٧بمد إنساف بدليل أنو بشر.
كقولنا: )مصادرة على ا٤بطلوب( يعِب أن  أتيت بدكر باطل، جعلت الدعول 
متوقفة على عْب الدعول. كالدعول يتوقف إثباها على الدليل، فإف كاف الدليل سيكوف 

قفت على عْب الدعول، فمن حي  ىي دعول توقفت عْب الدعول، فكأف الدعول تو 
 على دليلها، كمن حي  ىي عْب الدليل توقف الدليل عليها.

 فتكوف قد صادرت يعِب أن  نازعت كٓب تأت إال بعْب ا٤بتنازع فيو.
ٍب إف ىؤالء ال ينكركف أف االمتناف كأشباىو من ا٤بعاين القائمة بالنفس، فهل يقوؿ 

 ظسر أمور ليست نفسية، كال ٱبفى أف ىذه ا٤بقولة غّب ٧بققة.قائل: إف االمتناف كالت
 ٍب إف ىؤالء اختلفوا على فريقْب:

 : أهنا باقية على خربيتها لفظنا كمعُب تدؿ على معانيها داللة حقيقية.األول
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 -كما تقدـ–كآخركف يقولوف: دلت عليها على سبيل آّاز أك الكناية  
ئ  بأف ا٤بعاين الٍب خرجت إليها ىذه ا١بمل كعلى أية حاؿ يدفع قوؿ ىؤالء كأكل

، كما ال نسبة ٤بدلولو ُب ا٣بارج فهو  ا٣بربية ٝبل نفسية ال نسبة ٤بدلو٥با ُب ا٣بارج أصبلن
إنشاء ال خرب؛ ألف ا٣برب ال بد أف يكوف لو نسبة خارجية ٙبتمل الصدؽ كالكذب،  

  كذب.كقولنا: ٧بمد قائم؛ ألنو إف كاف قائمنا بالفعل فهو صدؽ كإال
إ٭با إنساف يتظسر فسواء ساؽ كبلمنا يفيد التظسر، أك قاؿ: أٙبسر على كذا، 

 فهل ىو ُب نفسو متظسر؟ ال ندرم؛ ألنو ال اطبلع لنا على ما ُب النفوس.
ا٤بعاين الٍب يدؿ عليها ا٤بركب ا٣بربم إذا خرج عن الفائدة كالـز الفائدة إٔب غرض 

النفس، فما دامت كذل  فهي إنشاءات، فكون  آخر فبل تستطيعوف أهنا معاف قائمة ب
 تقوؿ: إهنا باقية على خربيتها مع ىذا فهو أشبو با١بمع بْب النقيضْب.    

 
 ـ بتصرؼ.ُٖٗٗ/ّ/ّٖمن ٧باضرة 

ةحمس : قاؿ اهلل َْ َُْضجْلَة
َ
 [.ُ]النور: ىجسُظَٔرةٌ خ

 سورة بالرفع ٰبتمل كجهْب من اإلعراب:
 اىا كما عطف عليو صفات.سورة خرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ، كأنزلن – ُ
 أف تكوف سورة مبتدأ كأف خرب ىذا ا٤ببتدأ ٰبتمل أكجهنا ثبلثة:  – ِ

 سورة مبتدأ كا٣برب ٧بذكؼ، كأنزلناىا كما عطف عليو صفات.: أف تكوف إحداها
 خرب، ]كأنزلناىا ٓب تعد ىنا صفة[. كما عطف عليو سورة مبتدأ كأنزلناىا :الثاني
كا٤بعُب قاؿ:  .لزاين..إٔب آخر السورة. قالو ابن عطية : ا٣برب الزانية كاالثال 

 .(ُ)السورة ا٤بنزلة ا٤بفركضة كذا ككذا، إذ السورة عبارة عن آيات مسركدة ٥با بدء كختم
 

                                                

ف كوف االبتداء ىو ا٣برب ليس بالبْب إال أف نقدر أ :كلكن يلظق ىذا القوؿلو: "كلكنو عقب على ذل  بقو ( ُ)
(، ّٕٕ/ٖ) الدر ا٤بصوف(، كانظر: َُٔ/ْ" احملرر الوجيز )كىذا بعيد ُب القياس ،ا٣برب ُب السورة بأسرىا
 (.ٔ/ٖ) البظر احمليط ُب التفسّب



 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

349 
 

على االحتماؿ الثاين ُب إعَباضنا آخر  كقد أكرد شيخ اإلسبلـ أبو السعود 
لسورة، أم: جعل السورة فقاؿ: إف ٞبل تل  الصفات عليها، أم: على ا ،(ُ)ا٣برب

، أم: خربنا يوىم ٗبعونة ا٤بقاـ أف  موضوعنا، أم: مبتدأ، كأنزلناىا كما عطف عليو ٧بموالن
 غّبىا من السور ليس على تل  الصفات.

فعندما أقوؿ: ىذه السورة منزلة مفركضة مشتملة على اآليات البينات، كا٤بقاـ   
س كذل ، يعِب أنو ليس منزالن كال مقاـ مدح للسورة يوىم أف غّبىا من السور لي
 مفركضنا، كليس فيو آيات بينات، كىذا ال يصلح. 

 كاإلجابة عن ذل  من كجهْب:
: إ٭با يتصور ذل  لو كاف معنا أسلوب من أساليب القصر، سواء القصر أحدهما

 االصطبلحي أك غّب االصطبلحي.
رة، كما فرضنا ما أنزلنا إال ىذه السو  : كأف يقوؿ اهلل والقصر االصطالحي

 إال ىذه السورة، كما أنزلنا آيات بينات إال ُب ىذه السورة.
 أك يقوؿ: إ٭با ا٤بنزؿ كا٤بفركض كا٤بنزؿ فيو آيات بينات: ىذه السورة.

كللقصر االصطبلحي طرؽ منها: النفي كاالستثناء كتقدمي ما حقو 
 . (ِ)التأخّب...اْب

                                                

كتور العبلمة إبراىيم عبد الرٞبن خليفة، كما ينظر كينظر ذل  مفصبلن ُب )تفسّب سورة النور(، لؤلستاذ الد ( ُ)
 (.ِّ-َّتعقيبو على فهم الشهاب ا٣بفاجي أليب السعود ُب كبلـ مطوؿ ك٧بقق )ص:

: يكوف القصر )بالنفي كاالستثناء(، ٫بو: ما كىي: أكالن  :كأشهرىا ُب االستعماؿ أربعة ،( للقصر طيريؽ كثّبةِ)
ا(ثانين  ي.شوقي إال شاعر أك: ما شاعر إال شوق َْ ِغَجةدِهِ حمس٫بو:  ،ا: يكوف القصر )بإ٭بَّ ٌِ َ ة َُيَْش اَّللٍّ ٍَ إِجٍّ

ةءُ  ٍَ ا: يكوف القصر ثالثن . ا ٥بيٌن باألٜبافً ككقولو: إ٭با يشَبم احملامدى حيرّّ طاب نفسن  [.ِٖ]فاطر: ىجساىُْػيَ
مري الفٌب ذكريه ال طوؿي عي ) ٫بو: األرض متظركة ال ثابتة، ككقوؿ الشاعر: ،كلكن( -كبل  -)بالعطف ببل 

اين***مدتو ٌد كيىعمىل***ما ناؿ ُب دينياهي كاف بيغيةن )ككقولو: (. كموتيوي خزيو ال يوميوي الدَّ (. لكن أخو حـز ٯبى
أم:  [،ٓ]الفاٙبة: ىجسإِيٍّةَك َجْػُجُس ِإَويٍّةَك نَْعَذػِ ُ حمس٫بو:  ،ا: يكوف القصر )بتقدمي ما حٌقو التأخّب(رابعن 

ة حمس٫بو:  ،فا٤بقصور عليو ُب النفي كاالستثناء ىو ا٤بذكور بعد أداة االستثناء. كاالستعانة ٬بص  بالعبادة ٌَ َو
 ِ ْٔذِيِِق إاِلٍّ ثِةَّللٍّ  (.ُٖٔ -ُٕٔ)ص: جواىر الببلغة. [ٖٖ]ىود: ىجسدَ
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ٌس إاِلٍّ رَُظٔحمس :فقوؿ اهلل  ٍٍّ ة ُُمَ ٌَ  قصر اصطبلحي.[ ُْْ]آؿ عمراف: ىجسٌل َو
ُ إسَِلٌ َواِخسٌ حمس :كقوؿ اهلل  ة اَّللٍّ ٍَ كقولنا: ال إلو إال اهلل فهو من  [،ُُٕ ]النساء: ىجسإِجٍّ

 القصر االصطبلحي.
 فهو قصر لغوم.  أما إذا قلنا: األلوىية الواحدة مقصورة على اهلل 

لقصر االصطبلحي، كأف ، أعِب: اللغوم يفيد ما أفاده االقصر غير االصطالحيف
يقاؿ: ىذه السورة ٧بصور فيها اإلنزاؿ أك مقصور عليها اإلنزاؿ كالفرضية كإنزاؿ آيات 

فهنا ال يوجد أم أسلوب من أساليب القصر االصطبلحي أك غّب االصطبلحي،  بينات.
فأنا لو قلت: ٧بمد قائم فهل يفهم من كبلمي أف غّب ٧بمد ليس قائمنا؟ ال يفهم ذل ؛ 

 ٓب آٌب بأم من طرؽ القصر.ألين 
سلمنا جدالن بأف ىذا اإليهاـ موجود، كلكن من أين يؤخذ أف غّب ىذه السورة 

؟  ليس على تل  الصفات؟ ىل يؤخذ من ا٤بنطوؽ أـ من ا٤بفهـو
فعندما أقوؿ: ُب اإلبل السائمة زكاة، فإف مفهـو الصفة يفيد أف غّب السائمة  

 ليس فيو زكاة.
آّد سينجح، مفهومو: أف غّب ا٤بتظقق بالصفة ليس لو الطالب كعندما أقوؿ: 

 ا٢بكم.
ة آيَةٍت ثَحَِِّةٍت حمسفعندما أقوؿ:  َٓ َُْضجْلَة ذِي

َ
ة َوخ َْ َِة ة َوـَصَْط َْ َُْضجْلَة

َ
، [ُ]النور: ىجسُظَٔرةٌ خ

فالذم يستفاد من منطوقها أهنا منزلة كمفركضة كمنزؿ فيها آيات بينات، كالذم يستفاد 
 ىا ليس منزالن كال مفركضنا..اْب.من ا٤بفهـو أف غّب 

أقوى منه أخز بالمنطوق وطرح  المفهوم إذا عارا منطوقًاكيتقرر من قاعدة: )
أنو ال يؤخذ با٤بفهـو إال عندما ال يتعارض مع ا٤بنطوؽ؛ ألف ا٤بنطوؽ أقول  (المفهوم
 منو.

، ىل يؤخذ با٤بفهـو أصبلن أك ال يؤخذ؟  كقد اختلف العلماء ُب داللة ا٤بفهـو
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، كالذم يأخذ منهم با٤بفهـو يسميو تسمية  -مثبلن –فا٢بنفية  ال يأخذكف با٤بفهـو
 أخرل، كغّبىم يأخذ بو عندما ال يتعارض مع ا٤بنطوؽ.

 فإذا قلتي ل :
؟  أعط الفقّب، فأنت أعطيت الغِب مثبلن ىل أحاسب  أك ال أحاسب  با٤بفهـو

 فيها خبلؼ.
ل الغِب، فإف مفهـو أم كاحدة من كعندما أقوؿ: أعط الرجل الفقّب كأعط الرج

االثنْب يتعارض مع منطوؽ اآلخر، ففي ىذه ا٢بالة ٯبب أف تعطي االثنْب؛ ألن  لو 
 حرمت الغِب تكوف قد أخذت ٗبفهـو الفقّب كألغيت منطوؽ الغِب.

 كلو حرمت الفقّب تكوف قد أخذت ٗبفهـو الغِب كألغيت منطوؽ الفقّب.
، كُب ىذه ا٢بالة يلغى ا٤بفهـو بالكليةفبل يصلح تعارض ا٤بنطوؽ مع ا٤ب  فهـو

فعندما يأخذ با٤بفهـو فيقوؿ: غّب ىذه السورة ليس منزالن كال مفركضنا..اْب يكوف 
قد ترؾ ا٤بنطوؽ ا٤بصرح بأف القرآف كلو منزؿ، كبأف القرآف كلو كحي، كقد قاـ من القرائن 

زؿ، فإذا أخذت با٤بفهـو ىنا ا٤بقالية كا٢بالية ما يدؿ قطعنا على أف القرآف كلو كحي من
 تكوف قد ألغيت ا٤بنطوؽ ىناؾ.

ِ اىِْهذَةَب حمس: فعندما يقوؿ اهلل  َُْضَل لََعَ َخجِْسه
َ
ِي خ ِ اذلٍّ ُس َّلِلٍّ ٍْ [، ُ]الكهف: ىجساْتَ

َُْضجْلَةهُ كُْصآًُة َغَصبِيًّةحمسك
َ
َجةَرَكحٍ حمس [،ِ]يوسف: ىجسإٍُِّة خ ٌُ َُْضجْلَةهُ ِِف حَلْيٍَح 

َ
إٍُِّة حمس [،ّاف:]الدخ ىجسإٍُِّة خ

حِ اىَْلْسرِ 
َُْضجْلَةهُ ِِف حَلْيَ

َ
َْ حمس، [ُ]القدر: ىجسخ ٌِ ِّيَِ   وَْخيَِْة إََِل ٍُُٔ  َواجلٍِّ

َ
ة أ ٍَ َِة إحَِلَْم َن وَْخيْ

َ
إٍُِّة أ

 ِ َشا اىُْلْصآنَ حمس [،ُّٔ]النساء: ىجسَبْػِسه َْ وَْخيَِْة إحَِلَْم 
َ
ة أ ٍَ ِ ََ اىَْلَصِ  ث ْخَع

َ
َُ َجُل َّ َغيَيَْم أ  ىجسََنْ

َِة حمس [،ّ]يوسف: وَْخيْ
َ
ِي أ ًُ اذلٍّ يِْٓ

َٔ َغيَ ًٌ تِلَذْيُ َم
ُ
ة أ َٓ ِ َْ َرجْي ٌِ ٍح كَْس َريَْخ  ٌٍّ

ُ
رَْظيَِْةَك ِِف أ

َ
َنَشلَِم أ

ة َبْ َ يََسيِّْ حمس [،َّ]الرعد: ىجسإحَِلَْم  ٍَ ِ كًة ل َٔ اْتَقَّ ُمَصّسِ ُْ ََ اىْهَِذةِب  ٌِ َِة إحَِلَْم  وَْخيْ
َ
ِي أ  ىجسَواذلٍّ

ْمصَُِةَوكَ حمس [،ُّ]فاطر:
َ
َْ أ ٌِ وَْخيَِْة إحَِلَْم ُروًخة 

َ
٩با يفيد أف إٔب غّب ذل   [،ِٓ]الشورل: ىجسَشلَِم أ

 ككذل  السنة. ،القرآف كحي منزؿ من اهلل 
ٲبًبُّ على عباده  كقولو: )ٗبعونة ا٤بقاـ( فمن أم مقاـ يرد ىذا اإليهاـ، كاهلل 

 س لو تل  ا٤بدائح بشيء لو من ا٤بدح كذا ككذا، فهل يفيد ذل  أف غّبه لي
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كلنفرض أن  فعلتى فعبلن جليبلن فمدحت  ٥بذا الفعل، فهل يتناَب ىذا مع كون  
 عندما تفعل فعبلن جليبلن آخر أف أمدح  ّٔذا الفعل ا١بليل اآلخر؟

كصظيح أننا قد أجبنا على اإلشكالْب، كلكن ىذا اإلعراب يبقى ذا مؤكنة ثقيلة، 
فيبقى أضعف من سابقة )سورة خرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ كٰبتاج إٔب دفع إشكاالت متعددة، 

 الذم ال إشكاؿ فيو(.
و: آية كذا كآية كذا إٔب أف أما االحتماؿ األخّب أف تقوؿ: ىذا اللفَ آّمل تفصيل

 تنتهي السورة، فبل تتم الفائدة إال مع ٦بيء آخر كلمة ُب السورة، كىذا ُب غاية البعد.
: سورة  لة متممة للمسند )مفعوؿ بو أك حاؿ فستكوف فض -بالنصب–كلو قلتى
 مقدـ على ضمّبىا(.

إ٭با لو جعلتى سورة مرفوعة تكوف قد فخَّمت أمرىا؛ ألن  جعلتها أحد ركِب 
   ا١بملة سواء جعلتها مبتدأ أك خربنا.

 
 
 

 تعريف الخبر                     
 

 

 :قاؿ ابن مال  
 كاأليادم شاىدهكاهلل بر         كا٣برب: ا١بزء ا٤بتم الفائدة 

[ ابنى مال  بأف التعريف ٯبب أف يكوف ىػٕٗٔ]ا٤بتوَب  كقد تعقب ابني عقيل  
من أف يدخل أم فرد  الكل أفراد ا٤بعرَّؼ، كمانعن  كشامبلن  اجامعن جامعنا مانعنا،  أم: 

ا،  باألعم ال يكوف مانعن ؼ ُب التعريف مبيننا أف التعريف غريب كخارج عن أفراد ا٤بعرَّ 
ا من ا٢بيوانات ٲبشي ا كبّبن فإف عددن  ،حيواف ٲبشي على رجلْب :واإلنساف بأنَّ كتعريف 
 .على رجلْب
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يقرأ ا، كتعريف اإلنساف بأنو حيواف بل يكوف جامعن فباألخص كأما التعريف 
و غّب جامع ١بميع أفراد ا٤بعرَّؼ، كىو اإلنساف؛ إذ من اإلنساف ما ال يقرأ فإن كيكتب،

 عريف. كال يكتب، كٓب يشملو الت
 :قاؿ ابن عقيل  
قاـ  :٫بو ،الفاعل :كيرد عليو (،ا١بزء ا٤بكمل للفائدة) :عرؼ ا٤بصنف ا٣برب بأنو  
  .فإنو يصدؽ على زيد أنو ا١بزء ا٤بتم للفائدة ؛زيد

كال يرد الفاعل على ىذا  .إنو ا١بزء ا٤بنتظم منو مع ا٤ببتدأ ٝبلة :كقيل ُب تعريفو
  .بل ينتظم منو مع الفعل ٝبلة ،ع ا٤ببتدأ ٝبلةينتظم منو م ألنو ال ؛التعريف

كالتعريف ينبغي أف يكوف  ،ؼ ا٣برب ٗبا يوجد فيو كُب غّبهعرَّ  أنو :كخبلصة ىذا
  .(ُ)" انتهىا با٤بعرؼ دكف غّبه٨بتصن 

ا٤بتوَب   ا٤برادمكلكن  ،كإ٭با يرد ىذا إف كاف ىو قصد ابن مال  
ا فيلزمو جزء الكبلـ مطلقن  :يس مراده با١بزءل[ قد تعقب ابنى عقيل فقاؿ: "ىػْٕٗسنة ]

 جزء ا١بملة اال٠بية. :ما ذكرت، كإ٭با ا٤براد
 كيدؿ على ذل  أمراف: 

  .أف الباب موضوع ٥با :أحدهما
 ٛبثيلو بقولو: :والثاني

 .كاهلل بر كاأليادم شاىده                         
ا؛ ألنو ال يكوف أحد الفعل كالفاعل، كال ا٢برؼ أيضن  :فلم يدخل ٙبت كبلمو

 جزءم ا١بملة اال٠بية.
ألف ا٤ببتدأ أيضا يتم  ؛غّب كاضح (ا٤بتم الفائدة)فإف قلت: إخراج ا٤ببتدأ بقولو: 
 الفائدة، فإف الفائدة ّٔما حصلت.
 كال إشكاؿ ُب أف ثانيهما ىو الذم بو تتم الفائدة. ،قلت: ا٣برب ىو ثاين ا١بزءين

                                                

 (.َِِ -َُِ/ُ) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال  (ُ)
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أف يكوف نكرة،  :من ا١بملة؛ كلذل  كاف أصلو فإف ا٣برب ىو ا٤بستفاد :اكأيضن 
 .(ِ)"كا٣برب معتمد الفائدة ،: ا٤ببتدأ معتمد البياف(ُ) ك٥بذا قاؿ أبو موسى

 

 
 
 

 َأَسُد الغابة أم ُأْسُد الغابة؟                
 
 
 

 ؟-با١بمع–أـ أيٍسدي الغابة  -باإلفراد–أيهما أبلغ أىسىدي الغابة 
 فكأنوالتشبيو إ٭با يقع على الكتاب، أبلغ؛ ألف  -راداإلفب–ال ٱبفى أف أىسد 

 يقوؿ: كتايب ىو ا٤بل ، كالكتب األخرل بالنسبة لو كا٢بيوانات األخرل بالنسبة لؤلسد.
 

   ـ من ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفة ُٖٗٗ/ّ/ُْمن ٧باضرة 
  

                                                

ـ أيب موسى عيسى بن يللبخت ا١بزكٕب ا٤براكشي ا٤بتوَب سنة انظر ذل  ُب: ا٤بقدمة ا١بزكلية ُب النظو، لئلما (ُ)
(، ُٓ/ِ(، ط: دار الكتب العلمية، بّبكت. كانظر: شرح التسهيل، البن مال   )ّٖىػ[ )ص:َٕٔ]

(، ط: دار ِٔكانظر الفرؽ بْب البياف كالفائدة ُب )معجم الفركؽ اللغوية(، أليب ىبلؿ العسكرم )ص:
 العلم كالثقافة، القاىرة.

توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال  بشرح ألفية ابن مال ، أليب ٧بمد بدر الدين حسن بن قاسم ا٤برادم ا٤بصرم ( ِ)
 (.ْْٕ/ُا٤بالكي )
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 تنقيح المناط                                             
 

 

 
 

 

 ّٔا ا٢بكم. -أم: علق–: ىو العلة الٍب نيط المناط
: أف ٙبذؼ من أكصاؼ الشيء ما ال دخل لو ُب علية ا٢بكم ٕبي  وتنقيحه

 يستبْب كيتعْب الوصف الذم ىو علة ا٢بكم.
: ال يصلح أف يكوف أف تكوف على تنصيف ا١بلد على األمة  كأف تقوؿ مثبلن

 الزانية: كوهنا أنثى، كإال كجب التنصيف على كل متصف باألنوثة،..كىكذا.
حٌب يتعْب كوف كصف الرؽ ىو العلة، فظينئذ تقوؿ: العبد مثلها ُب ذل  

 الوصف، فيجب لو ما كجب ٥با من ا٢بكم. 
     ٧باضرة..أ.د إبراىيم خليفة  من

 
األصل كالفرع كعدـ تأثّبه ُب ا٢بكم؛ كقد قالوا: أف يبْب ا٤بستدؿ إلغاء الفارؽ بْب 

 . (ُ)ليتعْب ا٤بشَبؾ للعلية
  

                                                

انظر: ا٤بوجز ُب أصوؿ الفقو، عبد ا١بليل القرنشاكم، ٧بمد فرج سليم، ٧بمد شوكت العدكم، ا٢بسيِب ( ُ)
هناية ـ[، ُٓٔٗىػ، ُّْٖالقاىرة ]، ُ(، مطبعة اإلخوة األشقاء، طَِٓ-ِْٕيوسف الشيخ )ص:

  (.ّّٓ)ص: السوؿ شرح منهاج الوصوؿ
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 منطق اللغة العربية                    
 
 

اللغة العربية ٥با منطق ٰبكمها ىو منطق ا٢بياة كا٢بركة، كأساليب دقيقة تتنوع على 
نطق ٯبب أف يكوف مرفوعنا، كىذا م -مثبلن –حسب ا٤بقصود؛ لتدلل عليو، فالفاعل 

ا٢بضارة اإلنسانية، فاألمة الٍب تصنع مقومات حياها، كالدكاء كتصنع سيارها 
كطيارها...، كالذم يَبقب حٌب يقع عليو الفعل فهو مفعوؿ بو منصوب. كالنصب لو 

ما رفع من حجارة أك ٛباثيل  معنياف: عدـ ا٢بركة؛ كلذل  يقاؿ: النصب التذكارم، كىو
ْزاَلُم حمس :قاؿ اهلل  ا للذكرل، أك العبادة،ٚبليدن 

َ
َُْصةُب َواأْل

َ
حِْْسُ َواأْل ٍَ ْ ُص َوال ٍْ ة اْْلَ ٍَ إِجٍّ

يَْػةنِ  ِو الشٍّ ٍَ َْ َخ ٌِ بضم الصاد كسكوهنا: حجر كانوا  :النُّصيبي ك  [.َٗ]ا٤بائدة: ىجسرِْجٌط 
 ا فيعبدكنو، كا١بمع: أنصاب.ينصبونو ُب ا١باىلية، كيتخذكنو صنمن 

 ذٕبوف عليو فيظمر بالدـ.كقيل: ىو حجر كانوا ينصبونو، كي
فهذا  [.ٕ]الشرح: ىجسـَإَِذا ـَصَْؽَخ ـَةَُْصْت حمس :. قاؿ اهلل كاإلعياء : التعبكالنَّصىبي 
 شأف النصب.

كا٤ببتدأ إذا تقدـ ٯبب أف يكوف معرفة؛ ألف ا٤ببتدأ يقتضي خربنا، ككل خرب ىو 
 حكم، كال حكم على نكرة، فبل ٙبكم على النكرات كما ال تعرفو.  

وؿ: جاء طفل يضظ ، فجملة يضظ : نعت؛ ألف )طفل( نكرة، كلو قلت: كتق
؛ ألف إذا التقيت بشخص تعرفو إ٭با  جاء الطفل يضظ  تصبح ٝبلة: يضظ  حاالن
تسأؿ عن حالو، كلكن إذا أردت أف تتعامل مع شخص ال تعرفو ُب ٫بو: ٘بارة، أك 

 .اْب. زكاج..اْب فإ٭با تسأؿ عن صفاتو من ٫بو كونو: ثقة كصا٢بنا.
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 كلذل  قولوا: ا١بمل بعد النكرات صفات كبعد ا٤بعارؼ أحواؿ.
 

كُب قولنا: أنا أكتبي الفعل ىنا يرفع؛ ألنو يينجز، كعندما أقوؿ: أنا ٓب أكتٍب، 
كىو القرار كعدـ  ،الساكن: من السكوففإنِب أسكن الفعل؛ ألنِب ٓب أفعل الكتابة، ف

    ..إٔب غّب ذل .ا٢بركة.
 

 

 

 

                                                          

 عند تصدرها في بداية المصنفا  إعرا  مقدمة                  

 

 

 

 

 

 أربعة أكجو: عند تصدرىا ُب بداية ا٤بصنفات كاألٕباث مقدمةُب إعراب 
 خرب مبتدأ ٧بذكؼ: التقدير: ىذه مقدمة. - ُ
ة أذكرىا لكم، كقد بدأ بالنكرة، للتنوين مبتدأ كا٣برب ٧بذكؼ: التقدير: مقدم - ِ

 الذم يدؿ على التنويع، كقول : مقدمة لعلم ا٤بعاين، مقدمة لعلم البياف...اْب
 مفعوؿ بو لفعل ٧بذكؼ: التقدير: أذكر مقدمة. - ّ
الرابع، كىو ضعيف أهنا منصوبة على نزع ا٣بافض؛ ألف النصب على نزع  – ْ

 ا٣بافض ٠باعي، كليس قياسيِّا.
 

 ن ٧باضرة أ.د ٧بمد سآب أبو عاصيم
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 جمع القرآن                                
 

 

 

 

 القرآف الكرمي ٝبع على مراحل.
 ىو أكؿ ٝبع للقرآف. بعض الناس يظن أف ٝبع أيب بكر كعمر 
ِ حمسكما قاؿ:   أكؿ من ٝبع القرآف الكرمي ىو اهلل  ُّ إ ُّ َوكُْصآَُ َِة ََجَْػ  ىجسنٍّ َغيَيْ

 [.ُٕ]القيامة:
كانت تنزؿ اآليات مفرقة فتوضع ُب أماكنها،   ،فالذم ٝبع القرآف اهلل 

 كٙبفَ ُب الصدكر، كتكتب ُب الصدكر.
كٝبع القرآف، كقرأه مع  نزؿ جربيل  كقبل كفاة رسوؿ اهلل 

 .رسوؿ أكثر من مرة ُب السنوات األخّبة من حياة ال النيب 
.  فأكؿ ٝبع ىو ٝبع إ٥بي معصـو

 

  أ.د ٧بمد عمارة                                                      
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 علم النظو أصل ُب فهم ا٤بعُب، كعلم الببلغة أصل ُب مطابقة اللفَ للمعُب.
 
 
 

 ىذا ُب االحتماالت ا٤بتكافئة الٍب ال معْب ألحدىا.
 

 
                

 

: تعلق أحد الطرفْب باآلخر ُب اللفَ، كقولنا: ٧بمد عآب، النسبة الكالمية - ُ
 فقد تعلق لفَ: )٧بمد( بالعآب ُب الكبلـ.

 : تعلق أحد الطرفْب باآلخر بالذىن.النسبة الزهنية - ِ
 فعندنا نسبة ذىنية قائمة بالذىن أك العقل، كىي إسناد العلم إٔب ٧بمد.

 ر يسبق اللغة. يعِب: أنت تفكر ٍب تتكلم، ال العكس.كلذل  يقولوف: الفك
 ىذه النسبة الكبلمية ىل طابقت ما ُب ا٣بارج؟ :النسبة الخارجية - ّ

 فإف طابق ما ُب ا٣بارج كاف صدقا، كأف ٓب يطابق كاف كذبنا.
إٔب خرب فهي إذا كانت نسبة فعل إٔب فاعل، أك مبتدأ كالنسبة ُب علم الببلغة 

 .(النسبة اإليقاعية)، لكن لو كانت فعل إٔب مفعوؿ فهي (يةالنسبة اإلسناد)
العقلي  ف آّازكينبغى أف يعلم أ"ُب )٨بتصر ا٤بعاين(:  قاؿ العبلمة السعد 

نبات الربيع البقل، أعجبِب إيقاعية ٫بو: ا من اإليضن ٯبرل ُب النسبة الغّب اإلسنادية أ

 الفرق علم النحو وعلم البالغة
 

 الدلي  إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل
 

 أنواع النسبة
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ًْ ِشلَ حمس :هنار، قاؿ اهلل كجرم األ ةِإَوْن ِرْفُذ ٍَ ِٓ ِ ْهُص اليٍّيِْو حمسو [،ّٓ]النساء: ىجسةَق ثَحِْ ٌَ

ةر َٓ ْمَص حمس :جريت النهر. قاؿ اهلل ، كألكنومت اللي ،[ّّ]سبأ: ىجسَواجلٍّ
َ
ٔا أ َواَل دُِػيُػ

ْْسِذِ َ  ٍُ ْ  .(ُ)"[ُُٓ]الشعراء: ىجسال
 فآّاز العقلي كما يأٌب ُب النسبة اإلسنادية يأٌب ُب النسبة اإليقاعية.

 
 
 
 
ُب عمومو ابتداءي ٝبلةو ُب أثناء الكبلـً منفصلةو إعرابنا عمَّا قبلها، فإف  ستئناؼاال

اتصلت معُبن ٗبا قبلها بتقدير جوابو لسؤاؿ مقدر كانت استئنافنا بيانيِّا، كإف انفصلت 
عمَّا قبلها معُبن كإعرابنا كانت استئنافنا ٫بويِّا، مع التنبيو على أف االستئناؼ البياين أقرب 

 الببلغيْب ُب علم ا٤بعاين. إٔب مباح 
 [.َُّٔ]الفتول ٦بمع اللغة العربية ، 

 
 

 
 كمن معانيها: الظرفية.
 كىي لغة: الوعاء.

كاصطبلحنا: ما ذكره ُب )ا٣ببلصة( بقولو: الظرؼ: كقت أك مكاف ضمننا ُب ٫بو 
 قول : صمت يومنا؛ فإنو ظرؼ مضمن معُب: )ُب(، أم: صمت ُب يـو كذا.

 قية  أك ٦بازية.كالظرفية إما حقي
                                                

 حاشية الدسوقي على ٨بتصر ا٤بعاين(. انظر: ّٗ)ص: ٨بتصر ا٤بعاين )٨بتصر لشرح تلخيص ا٤بفتاح( (ُ)
(، دار الكتب العلمية، ُْٗ)ص: حلية اللب ا٤بصوف بشرح ا١بوىر ا٤بكنوف(، كانظر: ُْٔ-ُْٓ/ُ)

 حاشية القونوم على تفسّب اإلماـ البيضاكممصطفى البايب ا٢بليب، القاىرة، كانظر: ( من طبعة ْٖك)ص:
(ِ/ْٕٓ.) 

 النحوي االستئنافو  انياالستئناف البي  
 

 في 
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 فا٢بقيقية: أف يكوف للظرؼ احتواء، كللمظركؼ ٙبيز، كقول : ا٤باء ُب الكوز.
 فإف انتفى الشرطاف أك أحدٮبا فهي ٦بازية.

 فمثاؿ انتفاء الشرطْب: ا٣بّب ُب العلم؛ فهي ظرفية ٦بازية.
كمثاؿ انتفاء أحدٮبا، كىو إذا كاف للظرؼ احتواء كليس للمظركؼ ٙبيز قول : 

 لم ُب الصدكر.الع
 كمثاؿ ما إذا كاف للمظركؼ ٙبيز كليس للظرؼ احتواء قول : زيد ُب الربية.

أم: بسبب - دخلت امراة النار في هرة: ))كتأٌب للسببية كقولو 
 ..(( ا٢بدي . -ىرة

 
 ،الكليات(، كانظر: ِٗ-ِٖشرح مًب اآلجركمية، للشيخ عبد اهلل ابن الفاضل الشيخ العشماكم  )ص:

 (.ُٗٓص:بقاء الكفوم )الأليب 
 

 

 
 :، كالثاين يقاؿ لو(اسم جنس ٝبعي) :اسم ا١بنس على نوعْب: أحدٮبا يقاؿ لو

. فهو ما يدؿ على أكثر من اثنْب (اسم ا١بنس ا١بمعي)، فأما (اسم جنس إفرادم)
كشجرة كشجر،  ،كبقرة كبقر  ،ا تكوف ُب ا٤بفرد، كالتاء غالبن بالتاء كيفرؽ بينو كبْب كاحده

 .كلم ككلمة  :كمنو
كمء للواحد ككمأة للكثّب، كىو   :كرٗبا كانت زيادة التاء ُب الداؿ على ا١بمع مثل

 نادر.
  .كقد يكوف الفرؽ بْب الواحد كالكثّب بالياء، كزنج كز٪بي، كرـك كركمي

   ،على الكثّب كالقليل كاللفَ كاحدما يصدؽ  فهو  (اسم ا١بنس االفرادم)فأما 
 كماء كذىب كخل كزيت.

 فرادياإلاسم جنس و   معيالاسم جنس 
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  ،ا من جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتاءفإني أجد كثيرً قلت:  فإف
قرية، ومدى   :قرى وواحد :كما يفرق بين اسم ال نس ال معي وواحد ، نحو

مدية، فبماذا أفرق بين اسم ال نس ال معي وما كان على هزا الوجه من   :وواحد
 ؟ال موع

  :ا من كجهْبتبلفن فا١بواب على ذل  أف تعلم أف بْب النوعْب اخ
بد أف يكوف على زنة معينة من زنات ا١بموع احملفوظة  : أف ا١بمع الالوجه االول

ا ال ا كٜبرن ا كشجرن ا٤بعركفة، فأما اسم ا١بنس ا١بمعي فبل يلـز فيو ذل ، أفبل ترل أف بقرن 
 يوافق زنة من زنات ا١بمع  

كما أشبهو يرجع إٔب : أف االستعماؿ العريب جرل على أف الضمّب والوجه الثاني
َِةحمس: ا كقوؿ اهلل اسم ا١بنس ا١بمعي مذكرن  َّ َغيَيْ كقولو  [،َٕ]البقرة: ىجسإِنٍّ اْْلََلَص تََشةثَ

يُِّت حمسجل شأنو:  ًُ اىػٍّ ِ   [.َُ]فاطر: ىجسإحَِلِّْ يَْصَػُس اىََْك
ا، كما ٘بد فأما ا١بمع فإف االستعماؿ العريب جرل على أف يعود الضمّب إليو مؤنثن 

جْجِيٍّحٌ حمس :لو ُب قو  ٌَ ة ُؽَصٌف  َٓ ِ ْٔك َْ ـَ ٌِ ًْ ُؽَصٌف  ُٓ َ  :كقولو  [،َِ]الزمر: ىجسل
ةرُ حمس َٓ جْ

َ
ة اأْل َٓ ِ َْ َُتْذ ٌِ ٍِّحِ ُؽَصـًة ََتْصِي  ََ اْْلَ ٌِ  ًْ ُٓ ٍِّ َِئ ّٔ ةِتَةِت جَلَُج ٔا الصٍّ ٍِيُ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ِي  ىجسَواذلٍّ

 [.ٖٓ]العنكبوت:
 

 (.ُٔ-ُٓ/ُ) ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ،منظػة ا١بليل                                            
 
 
 

اسم ا١بنس: ما كضع ألف يقع على شيء، كعلى ما  : ١برجاينقاؿ ا
 أشبهو، كالرجل؛ فإنو موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدؿ من غّب اعتبار تعينو.

 الفرق بين ال نس واسم ال نس             
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ثّب، كا٤باء؛ فإنو كالفرؽ بْب ا١بنس كاسم ا١بنس: أف ا١بنس يطلق على القليل كالك
يطلق على القطرة كالبظر، كاسم ا١بنس ال يطلق على الكثّب، بل يطلق على كاحد على 

  سبيل البدؿ؛ كرجل، فعلى ىذا كاف كل جنس اسم جنس، ٖببلؼ العكس.
 

 (.ِٓ)ص:لجرجاين ل ،التعريفات
 
 
 

 ا٢بقيقي.قرينة ا٤بشَبؾ ميعىيّْنة للمراد، كقرينة آّاز مانعة من إرادة ا٤بعُب 
 ،: لفَ كاحد يدؿ على معاين ٨بتلفةاالشَباؾكاالشَباؾ عكس الَبادؼ، ف

 ألفاظ متعددة على معُب كاحد.: ؼالَبادك 
مثل  ،: ال توجد عبلقة بْب أفرادهاللفظيف معنوم.ك  ا٤بشَبؾ قسماف: لفظي 

 فبل عبلقة بْب ىذه ا٤بعاين. ،لجاسوسكل ،لجاريةلك  ،العْب: للباصرة
: توجد عبلقة بْب أفراده ُب أصل ا٤بعُب دكف فرعو مثل القلم نويالمشترك المعو 

 .ة ُب بعض القيود٨بتلفك فجميع األقبلـ مشَبكة ُب أصل ا٤بعُب 
 

                                
 

                      

  

 الفرق قرينة المشترك وقرينة الم از 
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            الموضوعا
....................................................................ٓ 

 ٗ.........................................................أسباب اختيار ا٤بوضوع
ػٖٔ.........مادَّة الن داء في القرآن الكريم، وبيان الل غا  واالشتقاق:اِّوَّلػاضططضب ػ

 ُّ..........................أكَّالن : مادَّة النّْداء ُب القرآف الكرمي...................
 ُٓ.......................ثانينا: أكجو النّْداء ُب القرآف الكرمي......................

 ُٕثالثنا: بياف اللُّغات ُب لفَ النّْداء، كما يتعلَّق باالشتقاؽ..........................
اضططضبػاضثَّاظؽ: ٜٔ.........................تعريف الن داء لغة واصطالًحا..... 

 ُٗ..................................أكَّال: النّْداء لغة............................
 َِ........................ثانينا: النداء اصطبلحنا................................

 ُِثالثنا: توضيح معُب النّْداء من خبلؿ تفسّب اآليات...............................
 ِْ.......................: بياف من الَّذم ينادىل؟...........................رابعنا
 ِٕ.........................................: حذؼ أداة النّْداء...........خامسنا
 ِٖ.............................................: حذؼي ا٤بنادىل..........سادسنا

أقسام الن داء في القرآن الكريم في ال ملة وبيان ما يصحل       ث:اضططضبػاضثاض
 ُّ......................................................................الن داء

: أقساـ النّْداء ُب القرآف الكرمي................  ُّ.............................أكالن
 ِّ.........................داء.........................ثانينا: بياف ما يصظب النّْ 

اضططضبػاضرابع: ٖ٘........................بيان أدوا  الن داء................ 
: التَّعريف بأدكات النّْداء..........................  ّٓ.........................أكالن

 ّٕ.........................ت النّْداء..........ثانينا: تصرُّؼ البليغ ُب استعماؿ أدكا
ػػاضططضبػاضخاطس:     ٜٖ.......أداة الن داء المستخدمة في القرآن الكريم..........
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اضططضبػاضدادس: ٚ٘...بيان الحكمة من استخدام حرف النداء )يا( دون غير   
اضططضبػاضدابع: ٔٙ....................دخول حرف النداء: )يا( على االسم   
اضططضبػاضثاطن: ٘ٙ.............بيان معنى: )أي( والحكمة من ذكر .........  
اضططضبػاضتادع: ُٕ.................حكمة التَّنبيه بَّ )ها(، ونداء ما فيه )أل(.. 

 ُٕ......................................أكَّال: حكمة التَّنبيو بػ )ىا(..............
 ّٕ....................نداء ما فيو )أؿ(...................................ثانينا:  

اضططضبػاضطاذر: ٜٚ..................الن داء القرآني العام  إلى المخلوق....... 
: ة اجلٍّةُس حمس أكالن َٓ حَّ

َ
 َٖ.....................................................ىجس...يَة خ

 َٖ.............................ُب................................بياف ا٤بع  - ُ
 ٖٗ..........................ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل...................... - ِ

 َٗ....................................................ىجس..يَة ثَِِن إِْساايَو حمس ثانينا:
ة حمس ثالثنا: َٓ حَّ

َ
ٔايَة خ ُِ ٌَ ََ آ  ّٗ.................................................ىجس...اذلي

ْْلَةب..حمس رابعنا:
َ
وِِل األ

ُ
 ْٗ...................................................ىجس..يَة أ
َو اىِْهَذةِب ..حمس خامسنا: ْْ

َ
 ْٗ................................................ىجس..يَة أ

 ْٗ.................................عُب.............................بياف ا٤ب - ُ
 ٓٗ...............................ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل................. - ِ

ٔا اىِْهَذةَب حمس سادسنا: ودُ
ُ
ََ أ ة اذلي َٓ حَّ

َ
 ٔٗ........................................ىجس..يَة خ

 ٔٗ...................................ُب...........................بياف ا٤بع - ُ
 ٔٗ..................................ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل.............. - ِ

َِّ ...حمس سابعنا: ْػََشَ اْْلِ ٌَ  ٕٗ...................................................ىجسيَة 
 ٕٗ.............................................................بياف ا٤بعُب  - ُ
 ٖٗ................................................ما يستفاد ٩بَّا كٕب ا٤بنادىل - ِ
 َُِ..............................................................النَّتائج  - ّ
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َِّ وَ حمس ثامننا: ْػََشَ اْْلِ ٌَ  َُّ............................................ىجس..نِْط  ِ ايَة 
 َُّ......................................................ىجس..آَدمَ  ثَِِن  يَةحمس تاسعنا:
 َُّ.......................ما يستفاد من النّْداء ّٔذه الصّْيغة، ك٩با كٕب ا٤بنادىل  - ُ
 َُٕ...............................................................النَّتائج – ِ

ْٔمِ  ..حمس عاشرنا:  َُٗ......................................................ىجس...يَة كَ
  ..حمس ا٢بادم عشر:

ُ
أل ٍَ ْ ة ال َٓ حَّ

َ
 ُُُ..........................................ىجس...يَة خ

 ُُِ..................................ىجس..يَة غَِجةدِيَ حمس ،ىجس...يَة ِغَجةدِ ..حمس  الثاين عشر:
 ُُِ........................................................ىجسيَة ِغَجةدِيَ حمس  - ُ
 ُُِ...........................................................ىجسيَة ِغَجةدِحمس - ِ

ة الصَُّظُو حمس الثال  عشر: َٓ حَّ
َ
 ُُٓ.............................................ىجس..يَة خ

 ُُٓ............................................................بياف ا٤بعُب - ُ
جيح.............................................................. – ِ  ُُٕالَبَّ
 ُُٕ..........................ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل.................... - ّ
 ُُٗإٝباؿ النَّتائج ا٤بستفادة................................................. - ْ

َو  يَة...حمس الرابع عشر: ْْ
َ
 َُِ...........................................ىجس...َحْْثَِب  أ

  ُِِ...........................................ىجس...يَة نَِعةَء اجلٍِِّبِّ حمس ا٣بامس عشر:
 ُِِبياف ا٤بعُب..........................................................   - ُ
 ُِّإٝباؿ النَّتائج ا٤بستفادة................................................. - ِ

َِة..حمس  السادس عشر: ٌَ ْٔ  ُِْ............................................ىجس....يَة كَ
وِِل ا....حمس  السابع عشر:

ُ
 يَة أ

َ
 ُِٓ........................................ىجس ثَْصةرِ أل

  ُِٓبياف ا٤بعُب...........................................................  - ُ
 ُِٔاالستدالؿ باآلية على القياس.......................................... – ِ
 ُِٗإٝباؿ النَّتائج ا٤بستفادة................................................. - ّ

ةُدوا..حمس  الثامن عشر: َْ  ََ ة اذلي َٓ حَّ
َ
 َُّ......................................ىجس...يَة خ
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ََ َزَفُصواحمس التاسع عشر: ة اذلي َٓ حَّ
َ
 ُُّ.....................................ىجس....يَة خ

 ُُّبياف ا٤بعُب...........................................................  - ُ
 ُِّالنتائج............................................................... – ِ

ة احمس  العشركف: َٓ حَّ
َ
 ُِّ.............................................ىجس...نَْعةنُ  ِ يَة خ

 ُِّياف ا٤بعُب...........................................................ب  - ُ
 ُّّإٝباؿ ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل......................................... - ِ

ة اىَْنـُِصونَ  ..حمس ا٢بادم كالعشركف: َٓ حَّ
َ
 ُّْ.....................................ىجسيَة خ

 ُّْعُب...........................................................بياف ا٤ب  - ُ
 ُّٔإٝباؿ ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل......................................... - ِ

اضططضبػاضحاديػرذر: ٖٚٔالنداء من حي  العموم والخصو ................ 
:  نداء ا١بنس:.......................  ُّٕ..................................أكالن

 َُْثانينا: نداء النوع............................................................
 ُّْثالثنا: نداء االثنْب..........................................................

 ُّْ.......................رابعنا: نداء العْب....................................
 ُْٓخامسنا: إٝباؿ تقسيم النداءات من حي  العمـو كا٣بصوص...................

اضططضبػاضثاظؽػرذر: ٚٗٔنداء األعالم....................................... 
:  ُْٖ.................................ا٣بطاب القرآينتوطئة للتَّعريف بالعلم ُب  أكالن
 َُٓ................................القرآف الكرميُب  نداء األنبياء   ثانينا:
ة يَةحمس مقاصد النداء بصيغة: ثالثنا: َٓ حَّ

َ
 ُْٓ...................................ىجساجلٍِِّبَّ  خ

 ُٔٓ................................القرآف ُب  يبالنَّ  نداء كٕب ما رابعنا:
 ُٕٓ.............يبللنَّ  داءالنّْ  آياتي  هانتتضمَّ  الٍب ا٤بعايناؿ ما يستفاد من إٝب خامسنا:
 ُٖٓ...........................إٝباؿ ما يستفاد من نداء الرسل  سادسنا:
 ُٗٓ....................مرمي(  -نداء من اختلف ُب نبوتو )لقماف  سابعنا:
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 ُْٔ.................................من ا٤ببلئكة... نداء )مال (  ثامننا:
 ُٕٔنداء بقية األعبلـ...................................................  تاسعنا:
 ُٕٔنداء إبليس........................................................... - ُ
 ُُٕ...........نداء فرعوف............................................... - ِ
 ُٕٓنداء ىاماف.......................................................... - ّ
 ُٖٕنداء السَّامرم........................................................ - ْ

  ُٕٗنداء ا٤بخلوقات األخرل غّب ا١بمادات )نداء النملة(.................... عاشرنا:
 ُٕٗاف ا٤بعُب...........................................................بي - ُ
 ُُٖفوائد تتعلَّق باآلية..................................................... - ِ
 ُُٖإٝباؿ ما يستفاد...................................................... - ّ

 ُِٖ...............................................نداء ا١بمادات. ا٢بادم عشر:
 ُّٖنداء األرض كالسَّماء.................................................. - ُ
 ُٖٓنداء النَّار............................................................ - ِ
 ُٕٖ...........................نداء ا١بباؿ................................ - ّ
 ُٖٖالنَّتائج ا٤بستفادة...................................................... - ْ

اضططضبػاضثاضثػرذر: ٜٛٔالمنادى المبني................................... 
:  َُٗ.........ا٤بنادل ا٤بفرد ا٤بعرفة..........................................  أكالن
 ُُٗالنكرة ا٤بقصودة......................................................  ثانينا:

 ُِٗا٤بوصوؼ بابن................................................. ثالثنا: ا٤بنادل
 ُِٗبلفَ )أىم( ك)أيو(............................................ رابعنا:  ا٤بنادل

اضططضبػاضرابعػرذر: ٜٚٔالمنادى المعر  )نداء الملاف(.................. 
:  ُٖٗ................................................... ىجسيَة ثَِِن إِْساايَو حمس أكالن
 ُٖٗ........................................................... ىجسيَة كَْٔمِ حمس ثانينا:
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 ُٖٗ........................................................... ىجسيَة ثَِِنٍّ حمس ثالثنا:
 ُٖٗمواضع كركد ىذه الصيغة.............................................. - ُ
 َِِاللغة................................................................ - ِ

ْْلَةِب حمس رابعنا:
َ
وِِل األ

ُ
 َِِ................................................ ...ىجسيَة أ
ًٍّ حمس خامسنا: ُٓ  َِّ...................................................... ىجسكُِو اليٍّ

 َِّكركد ىذه الصيغة....................................................  - ُ
 َِّ.................................إٝباؿ ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل....... - ِ

َو اىِْهَذةِب حمس سادسنا: ْْ
َ
 َِٓ............................................... ىجس..يَة أ

 َِٔ....................................................... ىجسيَة َويْيََ  حمس سابعنا:
َغَجضُْت حمسا٤بوضع األكَّؿ: 

َ
 َِٔ................................ .........ىجسيَة َويْيََ  أ

 َِٔبياف ما كٕب ا٤بنادىل................................................... - ُ
 َِٖبياف العاقبة.......................................................... - ِ
 َِٗ..................طبيعة اإلنساف فيها نوازعي ا٣بًّب كالشَّر.................. - ّ
 ُُِالزَّماف كا٤بكاف كاألشخاص............................................. - ْ
 ُُِقياس الشَّبو.......................................................... - ٓ
 ُِِاالعتبار بقصص السَّابقْب............................................  - ٔ
َُة َغُجٔزٌ حمس٤بوضع الثَّاين: ا

َ
دِلُ َوخ
َ
أ
َ
  ُِِ...............................ىجسكَةىَْخ يَة َويْيََ  أ

 ُِِ.........................ما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل..................... - ُ
 ُِّ..........................................ىجس..َويْيََ   يَةحمس ا٤براد من قو٥با:  - ِ
 ُِّ............................التَّعقيب على قوؿ أيب حيَّاف كالقا٠بي  - ّ
 ُِْ................................دركسه للمخاطىبْب.................... - ْ

ِْش ـُالًُ حمسا٤بوضع الثَّال :  َّتٍّ
َ
ًْ خ َ  ُِٓ ........................ىجسة َريِياًل يَة َويْيََ  حَلْتَِِن ل

 ُِٓ...................توضيح ا٤بعُب العاـ................................. - ُ
 ُِٓ..................داللةي )االلتزاـ العرُبّْ( أك )ا٤بعُب الكنائي(.............. - ِ
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 ُِٖ...........................ندـ الكافر كحسرتو يـو القيامة.............. - ّ
 ُِٖ........................................خوَّة كالصَّداقة..............األ - ْ

َِّ حمس ثامننا: ْػََشَ اْْلِ ٌَ  َِِ....................................................ىجسيَة 
ِ َواحمس تاسعنا: َّ ْػََشَ اْْلِ ٌَ  َِِ............................................ىجسنِْط  يَة 
 ُِِ............................................ ..........ىجسيَة ثَِِن آَدمَ حمس :عاشرنا

 ُِِ............................................ .......ىجسيَة ُبَِنٍّ حمس ا٢بادم عشر:
 ُِِ..........................مواضع كركد ىذه الصّْيغة.................... - ُ
    ُِِ.....................................................القراءات........ - ِ
 ِِّ..................ما يستفاد من النّْداءات ّٔذه الصّْيغة.................. - ّ

ثَِخ حمس الثاين عشر:
َ
  ِِٓ.....................................................ىجسيَة خ

 ِِٓ........................................مواضع كركد ىذه الصّْيغة...... - ُ
 ِِٔالقراءات............................................................. - ِ
 ِِٕ........................................إٝباؿ اإلعراب............... - ّ

ثَةَُةحمس الثال  عشر:
َ
  ِِٖ....................................................ىجسيَة خ

 ِِٖ................................كركد ىذه الصّْيغة..................... - ُ
 ِِٖ...................ما يستفاد من النّْداء ّٔذه الصّْيغة.................... - ِ

َِ حمس الرابع عشر: ْج  ِِٗ...........................................ىجسيَة َصةِخَِبِ الّعِ
 ِِٗ.....................................................كركد ىذه الصّْيغة - ُ
 ِِٗ..................سبب ا٤بناداة ىنا بعنواف الصُّظبة...................... - ِ
 ُِّ...................................التَّعيْب...................... سبب - ّ
 ُِّ................................ة الصَّاحب......................حقيق - ْ
 ِِّ............................الدُّركس ا٤بستفادة......................... - ٓ

ُٔظَؿ حمس ا٣بامس عشر: َظَى لََعَ يُ
َ
  ِّْ........................................ىجسيَة أ

 ِّْ.................................................كركد ىذه الصّْيغة.... - ُ
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 ِّْ.............................بياف ا٤بعُب.............................. - ِ
 ِّٔ...........................٘بنيس التَّصريف........................... - ّ
 ِّٕ.........................إٝباؿ ما يستفاد............................. - ْ

 ِّٗ.............................................ىجسيَة َذا اىَْلْصَجْ ِ حمس السادس عشر:
 ِّٗ..............................كركد ىذه الصّْيغة....................... - ُ
 ِّٗ............................الوحي إٔب ذم القرنْب..................... - ِ
 َِْما يستفاد ٩با كٕب ا٤بنادىل.............................................. - ّ
 ُِْ..................................التعقيب على ما ذكره البقاعي  - ْ
 ِِْ......................................إٝباؿ ما يستفاد................ - ٓ

ةُرونَ  يَةحمس السابع عشر: َْ ْرَخ 
ُ
  ِْٔ............................................ىجسأ

 ِْٔ...................................كركد ىذه الصّْيغة.................. - ُ
  ِْٕ....................................العرض كالتَّظليل.................  - ِ
 ِْٖ........................................إٝباؿ ما يستفاد.............. - ّ

مٍّ حمس الثامن عشر:
ُ
ََ أ   ُِٓ..................................................ىجسيَة ابْ

 ُِٓ.....................................................كركد ىذه الصيغة - ُ
ما ألبو ك  - ِ ـ  كاحدة....سبب العدكؿ عن اإلضافة إٔب األب مع أهنَّ  ُِٓ.........أ
 ِِٓ...................................القراءات....................توجيو  - ّ
 ِّٓ...............................يستفاد....................... إٝباؿ ما - ْ

َِةحمس التاسع عشر:  ِْٓ.. ................................................ىجسيَة َويْيَ
 ِْٓ.................................... ع كركد ىذه الصّْيغة.........مواض - ُ
 ِْٓ....................................... عُب )الويل(.................م - ِ
 ِْٓ.............................اإلعراب....................... موقعو من - ّ
 ِٕٓ......................................................إٝباؿ ما يستفاد - ْ

 ِٖٓ.................................................... ىجسيَة ِغَجةدِيَ حمس العشركف:
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َو َحْْثَِب حمس ا٢بادم كالعشركف: ْْ
َ
 ِٖٓ......................................... ىجسيَة أ

 ِٖٓ.................... .......................ىجسِِبِّ يَة نَِعةءَ اجلٍّ حمس الثاين كالعشركف:
دَةحمس الثال  كالعشركف:  ِٗٓ...................... ......................ىجسيَة َخْْسَ

 ِٗٓ.......................... ..كركد ىذه الصيغة........................ - ُ
 ِٗٓ............................. .بياف مادَّة: )حسر(.................... - ِ
 ِٗٓ............................. ..تفسّب اآلية........................... - ّ
 ِٔٔ..................إٝباؿ ما يستفاد.................................... - ْ

َِةحمس الرابع كالعشركف: ٌَ ْٔ  ِٖٓ................................................ىجسيَة كَ
اضططضبػاضخاطسػرذر: ٜٕٙنداء النَّكرة غير المقصودة والشَّبيه بالملاف..... 

 ِٗٔ...........................كركد ىذه الصيغة.......................... - ُ
 ِٗٔ.............معُب التظسر كما يتعلق باإلعراب......................... - ِ

ذر:اضططضبػاضدادسػر ٖٕٚ................دخول )يا( على )ليت(......... 
 ِّٕ.....................................................)ليت( حرؼ ٛبن   - ُ
 ِْٕ.........................................مواضع )ليت( ُب القرآف الكرمي - ِ
 ِٕٓ..................................................اإلعراب........... – ّ

اضططضبػاضدابعػرذر: ٜٕٚ..............في الدعاء.....استخدام أداة النداء  
:  ِٕٗ........................................................تعريف الػدُّعاء أكالن
 ِٕٖ................................................تنوع أساليب الدعاء.. ثانينا:

 ِٕٖ........................................احملور األكؿ: ما صيرّْح فيو ٗبادَّة الدُّعاء
 َِٗ.......................احملور الثاين: ما صيرّْح فيو ٗبادة النّْداء كا٤براد منها  الدُّعاء
 ُِٗ... .....................احملور الثال : استخداـ أداة ا٣بطاب ظاىرة  أك مقدَّرة

 ُِٗ.............. .............................أ. ما كانت فيو أداة النّْداء ظاىرة
 ُِٗ.................... .....................ب. ما كانت فيو أداة النّْداء مقدَّرة
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 ِّٗ....................................................األىداؼ كا٤بقاصد ثالثنا:
ضبػاضثاطنػرذر:اضطط ِٕٗ....نداء التَّحنن واالستعطاف والتَّحبل............ 

اضططضبػاضتادعػرذر: ٖٖٓ...................بيان ما ولي المناَدى......... 
 َّّ..........................................طئة..........................تو 
:  َّٓ.....................................عل األمر.......................ف أكالن
    َّٔ....................................٦بزـك ببلـ األمر........... مضارع ثانينا:
 َّٔ...................................زـك ببل النَّاىية............مضارع ٦ب ثالثنا:
 ِٓٗ...........................................)ال( النَّافية............... رابعنا:
 َّٖ................................ افية.......................)ما( النَّ  خامسنا:
 َّٖ................................ الفعل.......................اسم  سادسنا:
 َّٖ............... ................االستفهاـ بػ )ىل( .................. سابعنا:
 َّٖ................................ با٥بمزة.................... االستفهاـ ثامننا:
 َّٗاالستفهاـ بػ: )أٓب(................................................   تاسعنا:
 َّٗ.. االستفهاـ بػ: )أليس(............................................. عاشرنا:

 َّٗ.............................. ستفهاـ بػ: )ما(.............اال ا٢بادم عشر:
 َُّ................................ )مىن( االستفهامية............. الثاين عشر:
( االستفهاميَّة..... الثال  عشر:  َُّ........................................)أّنَّ
 َُّ..............................................االستفهاـ بػ: )ًٓبى( :الرابع عشر

 َُّ ....................................ا٤بثبت..... الفعل ا٤باضي ا٣بامس عشر:
 َُّ .............................فعل ماض مثبت غّب مقركف بقد......... - ُ
 ُُّ ....................................ماض مقَبف بقد................. - ِ
 ُُّ ..............................ف بػ )لقد( ..................ماض مقَب  - ّ
 ُُّ .......................................)ليس( ..................... - ْ
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 ُُّ ...............................)إ٭با( ......................ماض بعد  - ٓ
 ُِّ ..............................................ماض منفي ٗبا......... - ٔ

 ِٗٗ .........................(...............مضارع منفي بػ )لن السادس عشر:
 ُِّ ............................ما أتى عقب ا٤بنادىل من غّب فاصل........ - ُ
 ُِّ .....................في فيو بعد فاصل مؤكّْدو للنَّفي...........ما أتى النَّ  - ِ

 ُِّ..................... ...مضارعه منفيّّ بػ )ال( ................. السابع عشر:
 ُِّ...........مضارع منفي بػ )ما( ............................... الثامن عشر:
 ُّّ......................ة......................( العاطفبعده )إمَّا التاسع عشر:
 ُّّ.................................... ة.........بعده )أمَّا( التَّفصيليَّ  العشركف:

 ُّّ........................ ...........بعده )إمَّا( الشَّرطيَّة... ا٢بادم كالعشركف:
 ُّّ................ ........................بعده )إف( الشَّرطيَّة الثاين كالعشركف:
   ُّْ..................... .....بعده )مىن( الشَّرطية............. الثال  كالعشركف:
 ُّْ............................ا١بملة اال٠بيَّة مؤكَّدة بػ )إف( .... الرابع كالعشركف:
 ُّٓ...........................كّْد....ا١بملة اال٠بيَّة من غّب مؤ  ا٣بامس كالعشركف:
 ُّٓ....................ال النَّافية للجنس.................... السادس كالعشركف:
 ُّٔ.............................بعده )إذا( .................. السابع كالعشركف:

اضططضبػاضطذرون: ٖٚٔ........خروج صيغة الن داء عن معناها األصلي........ 
 ُّٕ.............................. ......تنػزيلي البعيًد منػزلةى القريب........  - ُ
 ُّٕ................................. ا٤بدعوّْ  إقباؿ على كقوعو ُب ا٢برص إظهاري أ. 
 ُّٕ....................... ....................بو معتُبن  ا٤بتلوّْ  ا٣بطاب كوف ب.
 ُّٕ............................ ...................ا٤بدعوّْ  شأف تعظيم قصدج. 
 ُّٕ........................ .................................ا٫بطاطو قصدد. 
 ُّٖ...............خركج ألفاظ النّْداء عن معناىا األصليّْ إٔب معافو أخرل.... - ِ
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 ِّّ........................................................أسامي السور......

 ّّْ......................................................الت )أك(........حا
 ّّٔ......................................................ا٤بناسبة.............
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 َّْ....................................................بْب ا٤ببتدأ كا٣برب.......
 ِّٓ..................................................تعريف ا٣برب.............

 ّْٓ...............................أىسىدي الغابة أـ أيٍسدي الغابة؟...................
 ّٓٓ..........................................تنقيح ا٤بناط.....................
 ّٔٓ..........................................منطق اللغة العربية................

 ّٕٓ..................إعراب مقدمة عند تصدرىا ُب بداية ا٤بصنفات..............
 ّٖٓ.......................................................ٝبع القرآف.........

 ّٗٓ........................................الفرؽ علم النظو كعلم الببلغة......
 ّٗٓالدليل إذا تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ............................
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 ّٗٓ.....................................................أنواع النسبة..........
 َّٔ....................................النظوم.... االستئناؼك  الستئناؼ البياينا

 َّٔ..............................................ُب..........................
 ُّٔ.....................................فرادماإلاسم جنس ك  معيا١باسم جنس 

 ِّٔ...............................................الفرؽ بْب ا١بنس كاسم ا١بنس
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                  المصادر والمراجع   
بع، عبد الرٞبن بن إ٠باعيل بن إبراىيم، ٙبقيق: إبراىيم عطوة إبراز ا٤بعاين من حرز األماين ُب القراءات السَّ  .ُ

 عوض، طبع مكتبة مصطفى البايب ا٢بليب، مصر، القاىرة.
 [.َُْْاإلّٔاج، للسبكي، دار الكتب العلمية، بّبكت، الطبعة األكٔب ] .ِ
الدمياطي، دار إٙباؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر، شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن عبد الغِب  .ّ

 ىػ[.ُُْٗالكتب العلمية، لبناف ]
 [. ُٖٔٗإجابة السائل شرح بغية اآلمل، ٧بمد بن إ٠باعيل األمّب الصنعاين، مؤسسة الرسالة، بّبكت ] .ْ
 [.َُْٖاالجتهاد، للجويِب، دار القلم، دارة العلـو الثقافية،  دمشق ، بّبكت، ] .ٓ
 ىػ[.َُْٖمكتبة ا٤بنارة،  مكة ا٤بكرمة ] األحرؼ السَّبعة للقرآف، أليب عمرك الداين، .ٔ
دار إحياء الَباث ، أحكاـ القرآف، أٞبد بن علي الرازم ا١بصاص أبو بكر، ٙبقيق: ٧بمد الصادؽ قمظاكم .ٕ

 .[َُْٓالعريب، بّبكت،  ]
 ىػػ[.ُِْْأحكاـ القرآف، أليب بكر ابن العريب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ٖ
 ىػػ[.َُْٓإحياء الَباث العريب، بّبكت ]أحكاـ القرآف، للجصاص، دار  .ٗ
 [.ََُْأحكاـ القرآف، ٧بمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، دار الكتب العلمية، بّبكت، ] .َُ
 [.َُْْاإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ، لآلمدم، بّبكت ] .ُُ
 [.َُْْاإلحكاـ، البن حـز األندلسي، دار ا٢بدي ،  القاىرة ] .ُِ
 د الغزإب، دار ا٤بعرفة، بّبكت.إحياء علـو الدين، أليب حام .ُّ
األزىية ُب علم ا٢بركؼ، علي بن ٧بمد النظوم ا٥بركم، ٙبقيق: عبد ا٤بعْب ا٤بلوحي، كمن منشورات ٦بمع  .ُْ

 ـ[.ُُٕٗاللغة العربية بدمشق ]
 ىػ[.ُّٗٗاألساليب اإلنشائية ُب النظو العريب، عبد السبلـ ٧بمد ىاركف،  مكتبة ا٣با٪بي، مصر، القاىرة ] .ُٓ
 ـ[.ُٓٗٗ، دار ا١بيل، بّبكت ]الربكات األنبارم سرار العربية، أليبأ .ُٔ
اإلشارة إٔب اإلٯباز ُب بعض أنواع آّاز، للعز بن عبد السبلـ، كقد اعتمت على النسخة األصلية طبع  .ُٕ

  .ىػ[ُُّّكدار ا٤بعرفة، بّبكت لبناف ] ،ا٤بكتبة العامرة، القاىرة
دريد، طبع مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة، مصر، الطبعة الثَّالثة، ٙبقيق:  االشتقاؽ، أبو بكر ٧بمد بن ا٢بسن بن .ُٖ

 عبد السبلـ ٧بمد ىاركف.
أصوؿ البزدكم )كنػز الوصوؿ إٔب معرفة األصوؿ(، علي بن ٧بمد البزدكم ا٢بنفي، مطبعة جاكيد بريس،   .ُٗ

 كراتشي.
دار ا٤بعرفة، ، لوفا األفغاينأصوؿ السرخسي، ٧بمد بن أٞبد بن أيب سهل السرخسي أبو بكر، ٙبقيق: أبو ا .َِ

  .[ُِّٕبّبكت، ]
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 [.َُِْأصوؿ الشاشي، أٞبد بن ٧بمد بن إسظاؽ الشاشي أبو علي، دار الكتاب العريب، بّبكت ] .ُِ
 ىػ[.ُُْٕأصوؿ الفقو اإلسبلمي، الدكتور كىبة الزحيلي، دار الفكر ا٤بعاصر، بّبكت، دار الفكر، سوريا ] .ِِ
 [.ُٖٖٗالنظوم البغدادم، مؤسسة الرسالة،  بّبكت ]األصوؿ ُب النظو، البن السراج  .ِّ
األصوؿ من علم األصوؿ، ٧بمد بن صاّب العثيمْب، دار طيبة، ا٤بملكة العربية السعودية، الرياض  .ِْ
 ىػ[.َُْْ]

 ىػ[.ُُْٓأضواء البياف، ٧بمد األمْب الشنقيطي، دار الفكر، بّبكت ] .ِٓ
دار اليمامة، كدار ابن كثّب، دمشق، كبّبكت، كدار  إعراب القرآف كبيانو، ٧بيي الدين الدركيش ، طبع .ِٔ

 ىػ[.ُُْٕاإلرشاد ُب ٞبص، الطبعة ا٣بامسة ]
 ىػ[.َُْٗإعراب القرآف، أليب جعفر أٞبد بن ٧بمد بن إ٠باعيل النظاس، طبع عآب الكتب، بّبكت ] .ِٕ
 ـ[.ُِٗٗاألعبلـ، للزركلي، دار العلم للمبليْب، بّبكت ] .ِٖ
 [.ىػُّٕٗللطوُب، مكتبة اآلداب، ا٤بطبعة النموذجية، ا٢بلمية ا١بديدة، القاىرة ] اإلكسّب ُب علم التفسّب، .ِٗ
إكماؿ ا٤بعلم ُب شرح صظيح مسلم، للظافَ أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليظصيب، طبع دار  .َّ

 ىػ[. ُُْٗالوفاء، ا٤بنصورة، مصر ]
 طبع دار القلم، بّبكت، لبناف، ببل تاريخ.ألفية ابن مال  ُب النظو كالصرؼ، ٧بمد بن عبد اهلل بن مال ،  .ُّ
األمإب الشجرية، ىبة اهلل بن علي بن ٞبزة العلوم ا٢بسِب ا٤بعركؼ بابن الشجرم، طبع دار ا٤بعرفة، بّبكت،  .ِّ

 .ـ[ُِٗٗكطبعة أخرل بتظقيق: د. ٧بمود الطناحي، مكتبة ا٣با٪بي، مصر ]
القإب البغدادم، دار الكتب العلمية، بّبكت األمإب ُب لغة العرب، أليب علي إ٠باعيل بن القاسم  .ّّ
 ىػ[. ُّٖٗ]

اإلنصاؼ ُب مسائل ا٣ببلؼ بْب النظويْب البصريْب كالكوفيْب، أليب الربكات عبد الرٞبن األنبارم، دار  .ّْ
 الفكر، دمشق.

 [.ُٕٗٗأكضح ا٤بسال  إٔب ألفية ابن مال ، البن ىشاـ األنصارم، دار ا١بيل، بّبكت ] .ّٓ
 ـ[.ُِٖٗفصل، البن ا٢باجب، طبع كزارة األكقاؼ العراقية ]اإليضاح شرح ا٤ب .ّٔ
، بّبكت ] .ّٕ  ىػ[.ُُْٗاإليضاح ُب علـو الببلغة، للخطيب القزكيِب، دار إحياء العلـو
اإليضاح لقوانْب االصطبلح ُب ا١بدؿ كا٤بناظرة، للصاحب ٧بيي الدين يوسف بن عبد الرٞبن بن ا١بوزم،  .ّٖ

 .ىػ[ُُْٓمكتبة مدبوٕب، القاىرة ]
 ىػ[.ُُّْالبظر احمليط ُب أصوؿ الفقو، للزركشي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الكويت ] .ّٗ
 بديع القرآف، ابن أيب اإلصبع، ٙبقيق: ٧بمَّد حنفي شرؼ، طبع دار هنضة مصر، القاىرة. .َْ
ُب كزارة األكقاؼ كالشؤكف بديع القرآف، دراسة تارٱبيَّة نقديَّة، د. ٧بمَّد إقباؿ عركم، إدارة الثقافة اإلسبلمية  .ُْ

 ىػ[.َُّْاإلسبلمية، دكلة الكويت ]
 [.ُُْٖالربىاف ُب أصوؿ الفقو، عبد ا٤بل  بن عبد اهلل بن يوسف ا١بويِب، الوفاء،  ا٤بنصورة، مصر ] .ِْ
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 [.ُُّٗالربىاف ُب علـو القرآف، للزركشي، دار ا٤بعرفة، بّبكت ] .ّْ
 ىػ[.ُِْٔة، عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم، طبع مكتبة اآلداب ]بغية اإليضاح لتلخيص ا٤بفتاح ُب علـو الببلغ .ْْ
الببلغة العربية، عبد الرٞبن حسن حبنكة ا٤بيداين، طبع دار القلم، دمشق، كالدار الشامية، بّبكت  .ْٓ
 ىػ[.ُُْٔ]

 ـ[.ُٖٔٗالبياف كالتبيْب، للجاحَ،  دار صعب، بّبكت، الطبعة األكٔب ] .ْٔ
 ىػ[.َُُْبة العلمية، بّبكت، لبناف ]تأكيل مشكل القرآف، البن قتيبة، ا٤بكت .ْٕ
 [.َُّْالتبصرة ُب أصوؿ الفقو، أليب إسظاؽ الشّبازم، دار الفكر،  دمشق، ] .ْٖ
 التبياف ُب إعراب القرآف، للعكربم، طبع إحياء الكتب العربية. .ْٗ
بطنطا التبياف ُب تفسّب غريب القرآف، لشهاب الدين أٞبد بن ٧بمد ا٥بائم ا٤بصرم، دار الصظابة للَباث  .َٓ
[ُِٗٗ.] 

ٙببّب التيسّب ُب القراءات العشر، مشس الدين ٧بمد بن ٧بمد بن علي بن يوسف بن ا١بزرم، ٙبقيق: د.أٞبد  .ُٓ
 .ىػ[ُُِْدار الفرقاف،  األردف،  عماف  ] ،٧بمد مفلح القضاة

 ىػ[.ُُِْالتظبّب شرح التظرير، للمرداكم ا٢بنبلي، مكتبة الرشد، الرياض ] .ِٓ
 ىػ[. َُْٖؿ، لسراج الدين األرموم، مؤسسة الرسالة، بّبكت ]التظصيل من احملصو  .ّٓ
التذكرة ُب القراءات الثماف، طاىر بن عبد ا٤بنعم بن غلبوف، نشر ا١بماعة ا٣بّبية لتظفيَ القرآف ٔبدة  .ْٓ
 ـ[.  ُُٗٗ]

 [.ُّٓٓة ]التَّذىيب على هذيب ا٤بنطق كالكبلـ للتَّفتازاين مع ا٢بواشي، طبع مصطفى البايب ا٢بليب، القاىر  .ٓٓ
 ـ[.َُٗٗالتسهيل، ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل الطائي ا١بياين األندلسي، دار ىجر ] .ٔٓ
 التصريح ٗبضموف التوضيح، خالد األزىرم، طبع عيسى البايب ا٢بليب، القاىرة، مصر. .ٕٓ
ودية، تعجيل الندل بشرح قطر الندل، عبد اهلل بن صاّب الفوزاف، مكتبة الرشد، ا٤بملكة العربية السع .ٖٓ

 ىػ[.  ُِْٕالرياض، الطبعة األكٔب ]
 [.َُْٓالتعريفات، للجرجاين، دار الكتاب العريب، بّبكت ] .ٗٓ
 ىػ[.ُُْٗتفسّب ابن أىب حاًب، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض ] .َٔ
 ىػػ[.ُُْٔتفسّب ابن باديس، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُٔ
 ىػػ[.ُُْٔتفسّب ابن جزم، دار األرقم، بّبكت ] .ِٔ
 ىػ[.ُُْٗتفسّب ابن عادؿ )اللباب ُب علـو الكتاب(، دار الكتب العلمية، الطبعة األكٔب،  بّبكت ] .ّٔ
تفسّب ابن عجيبة )البظر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف آّيد(، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي، القاىرة  .ْٔ
 ىػػ[.ُُْٗ]

 ىػ[.ُُّْدار الكتب العلمية، بّبكت ] تفسّب ابن عطية )احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز(، طبع .ٓٔ
 تفسّب أيب السعود )إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف الكرمي(، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت. .ٔٔ
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 ىػػ[.َُِْتفسّب البظر احمليط، أليب حياف، دار الفكر، بّبكت ] .ٕٔ
 ىػػ[.َُِْالعريب، بّبكت ]تفسّب البغوم )معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف(، دار إحياء الَباث  .ٖٔ
 ىػ[.ُُْٓتفسّب البقاعي )نظم الدرر(، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ٗٔ
 [.ُُْٔتفسّب البيضاكم، دار الفكر، بّبكت ] .َٕ
التفسّب التظليلي لسورة النساء، األستاذ الدكتور إبراىيم عبد الرٞبن خليفة، أستاذ كرئيس قسم التفسّب  .ُٕ

[ شارع الكبارل منشية ناصر بالدراسة ، القاىرة ْْالقاىرة ، مطبعة الفجر ا١بديد ]كعلـو القرآف ٔبامعة األزىر ب
 ىػ[.ُُْْ]

 تفسّب الثعاليب )ا١بواىر ا٢بساف ُب تفسّب القرآف(، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  بّبكت. .ِٕ
 ػ[.ىػُِِْتفسّب الثعليب )الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف(، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت ] .ّٕ
 ىػػ[.ُُْٖتفسّب السمعاين، دار الوطن، الرياض  ] .ْٕ
 [.ُّٗٗتفسّب السيوطي )الدر ا٤بنثور(، جبلؿ الدين السيوطي، دار الفكر، بّبكت ] .ٕٓ
 ىػػ[.َُِْتفسّب الطربم )جامع البياف ُب تأكيل القرآف(، مؤسسة الرسالة ] .ٕٔ
، بّبكت ] تفسّب العز بن عبد السبلـ )كىو اختصار لتفسّب ا٤باكردم(، دار .ٕٕ  ىػ[.ُُْٔابن حـز
 ىػػ[.ُُْٖالقا٠بي )٧باسن التأكيل(، دار الكتب العلميو، بّبكت ]تفسّب  .ٖٕ
 ىػػ[.َُِْتفسّب القرآف العظيم، البن كثّب، دار طيبة للنشر كالتوزيع ] .ٕٗ
تفسّب القرآف من ا١بامع البن كىب، أليب ٧بمد عبد اهلل بن كىب بن مسلم ا٤بصرم القرش، دار الغرب  .َٖ
 ـ[.ََِّسبلمي ]اإل

 [.ُِّٕتفسّب القرطيب )ا١بامع ألحكاـ القرآف(، دار الشعب، القاىرة ] .ُٖ
 تفسّب القشّبم )لطائف اإلشارات (، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب، مصر. .ِٖ
 ىػػ[.َُِْالتفسّب الكبّب )مفاتيح الغيب(، فخر الدين الرازم، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت ] .ّٖ
 دم  )النكت كالعيوف(، دار الكتب العلمية، بّبكت.تفسّب ا٤باكر  .ْٖ
 ـ[.َُٗٗتفسّب ا٤بنار، ٧بمد رشيد بن علي رضا، ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ] .ٖٓ
 ىػػ[.ُُْٗتفسّب النسفي، دار الكلم الطيب، بّبكت ] .ٖٔ
 ىػػ[ُُْٔتفسّب النيسابورم  )غرائب القرآف كرغائب الفرقاف(،  دار الكتب العلميو، بّبكت ] .ٕٖ
 ىػػػ[.َُُْتفسّب ٦باىد، دار الفكر اإلسبلمي ا٢بديثة، مصر ] .ٖٖ
، دار مكتبة ا٢بياة، بّبكت  .ٖٗ التقريب ٢بد ا٤بنطق كا٤بدخل إليو باأللفاظ العامية كاألمثلة الفقهية، البن حـز
[ََُٗ  .] 

 ىػ[.ُُْٕالتلخيص ُب أصوؿ الفقو، للجويِب، دار البشائر اإلسبلمية ] .َٗ
، لسعد الدين بن عمر التفتازاين، الطبعة األكٔب با٤بطبعة ا٣بّبية، للخشاب ٗبصر التلويح على التوضيح .ُٗ
 ىػ[.ُّٕٕكطبعة ٧بمد علي صبيح كأكالده بالقاىرة ] ،ىػ[ُِِّ]
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ٛبهيد األكائل كتلخيص الدالئل، أبو بكر ٧بمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقبلين،  مؤسسة  .ِٗ
 [.ُٕٖٗالكتب الثقافية، بّبكت ]

التمهيد ُب ٚبريج الفركع على األصوؿ، عبد الرحيم بن ا٢بسن اإلسنوم، مؤسسة الرسالة،  بّبكت  .ّٗ
[ََُْ.] 

هذيب األ٠باء كاللغات، أبو زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ بن مرم بن حسن بن حسْب بن حزاـ،  دار  .ْٗ
 [.ُٔٗٗالفكر، بّبكت  ]

 ىػ[.ُُِْلعريب، بّبكت ]هذيب اللغة، لؤلزىرم، دار إحياء الَباث ا .ٓٗ
توضيح ا٤بقاصد كا٤بسال  بشرح ألفية ابن مال ، أليب ٧بمد ا٤برادم ا٤بصرم ا٤بالكي، دار الفكر العريب  .ٔٗ
 ىػ[.ُِْٖ]

توضيح ا٤بنطق القدمي، لؤلستاذ الدكتور ٧بيي الدين الصاُب أستاذ كرئيس قسم العقيدة كالفلسفة بكلية أصوؿ  .ٕٗ
 ىرة...من مطبوعات الكلية.الدين ُب جامعة األزىر بالقا

 ىػ[.َُُْالتوقيف على مهمات التعاريف، للمناكم، عآب الكتب، القاىرة ] .ٖٗ
 تيسّب التظرير، ٧بمد أمْب ا٤بعركؼ بأمّب بادشاه، دار الفكر. .ٗٗ
تيسّب الوصوؿ إٔب منهاج األصوؿ من ا٤بنقوؿ كا٤بعقوؿ، البن إماـ الكاملية، دار الفاركؽ، مصر  .ََُ

 ىػ[.ُِّْ]
 ىػ[.َُْْسّب ُب القراءات السبع، للداين، طبع دار الكتاب العريب،  بّبكت  ]التي .َُُ
ثبلث رسائل ُب النظو، البن ىشاـ، الرسالة األكٔب: ا٤بباح  ا٤برضية ا٤بتعلقة ٗبن الشرطية، كالرسالة الثانية:  .َُِ

ارس، كعبد ا١بليل زكريا، طبع إعراب عشرة ألفاظ، كالرسالة الثالثة: مسائل ُب النظو كأجوبتها، ٙبقيق: نصر الدين ف
 ـ[.        ُٕٖٗدار ا٤بعارؼ، ٞبص، سوريا، الطبعة األكٔب، نيساف ]

 ىػ[.ُُْٖا١بدكؿ ُب إعراب القرآف، ٧بمود بن عبد الرحيم صاُب، دار الرشيد، مؤسسة اإلٲباف، دمشق ] .َُّ
 الدين قباكة.ا١بمل ُب النظو، ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدم، الطبعة ا٣بامسة، ٙبقيق: د.فخر  .َُْ
[، الطبعة الثانية، ٙبقيق: ٧بمد أبو الفضل ُٖٖٗٝبهرة األمثاؿ، أبو ىبلؿ العسكرم، دار الفكر، ] .َُٓ

 إبراىيم، عبد آّيد قطامش.
 ىػ[.ُُّْا١بُب الداين ُب حركؼ ا٤بعاين، ا٢بسن بن قاسم ا٤برادم، طبع دار الكتب العلمية، بّبكت ] .َُٔ
مد بن قاسم، مصطفى البايب ا٢بليب، القاىرة، الطبعة الرابعة حاشية اآلجركمية، عبدالرٞبن بن ٧ب .َُٕ

 ىػ[.َُْٖ]
حاشية البناين على شرح ا١ببلؿ مشس الدين ٧بمد بن أٞبد احمللي، على مًب ٝبع ا١بوامع لتاج الدين عبد  .َُٖ

بايب ا٢بليب، الوىاب السبكي، للعبلمة عبد الرٞبن بن جاد اهلل البناين، طبع دار إحياء الكتب العربية، لعيسى ال
 بالقاىرة.
 حاشية ا١بمل على ا٤بنهج لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم، سليماف ا١بمل، دار الفكر، بّبكت، ببل تاريخ.. .َُٗ
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حاشية الدسوقي على مغِب اللبيب، مصطفى ٧بمد عرفة الدسوقي، طبع مكتبة ا٤بشهد ا٢بسيِب، القاىرة  .َُُ
 ىػ[.ُّٖٔ]

ية القاضي ككفاية الراضي( على تفسّب البيضاكم، طبع دار صادر، حاشية الشهاب ا٣بفاجي ا٤بسماة: )عنا .ُُُ
 بّبكت.
حاشية الصاكم على تفسّب ا١ببللْب، الشيخ أٞبد بن ٧بمد الصاكم ا٤بصرم ا٣بلوٌب ا٤بالكي، منشورات  .ُُِ

 ٧بمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، بّبكت.
 .ىػ[، بّبكتَُِْلمية، ]حاشية العطار على ٝبع ا١بوامع، حسن العطار، دار الكتب الع .ُُّ
حاشية العبلمة سعد الدين التفتازاين، كحاشية السيد الشريف ا١برجاين على شرح القاضي عضد ا٤بلة كالدين  .ُُْ

ىػ[، كقد أعادت َُّْىػ[، الطبعة الثانية ]٤ُُّٔبختصر ا٤بنتهى، الطبعة األكٔب با٤بطبعة األمّبية ببوالؽ، مصر ]
 ية، بّبكت، لبناف.  طباعتها كما ىي دار الكتب العلم

 ىػ[، الطبعة األكٔب.ُُّّحاشية على شرح ا٣ببيصي لتهذيب ا٤بنطق، ا٤بطبعة ا٢بميدية ا٤بصرية ] .ُُٓ
 ىػ[.ُِّٕحاشية ٧بمد األمّب على مغِب اللبيب، طبع ا٤بكتبة التجارية، القاىرة ] .ُُٔ
نار، طبع مصطفى حاشية نسمات األسظار، البن عابدين على شرح إفاضة األنوار على مًب أصوؿ ا٤ب .ُُٕ

 البايب ا٢بليب، القاىرة خلف ا١بامع األزىر.
 ىػ[. ُُِْا٢باكم للفتاكم، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُُٖ
 ىػ[.َُِْحجة القراءات، البن ز٪بلة، مؤسسة الرسالة، بّبكت ] .ُُٗ
 ىػ[.َُُْا٢بجة ُب القراءات السبع، البن خالويو، دار الشركؽ، بّبكت ] .َُِ
 يقة، لزكريا األنصارم، دار الفكر ا٤بعاصر، بّبكت.ا٢بدكد األن .ُُِ
 [.َُْٕحرز األماين ككجو التهاين ُب القراءات السبع، للشاطيب، دار الكتاب النفيس، بّبكت ] .ُِِ
 [.ُْٖٗحركؼ ا٤بعاين، أبو القاسم عبد الرٞبن بن إسظاؽ الزجاجي،  مؤسسة الرسالة، بّبكت ] .ُِّ
 [.ُٕٖٗعلي بن عبد اهلل ا٢بموم، دار كمكتبة ا٥ببلؿ، بّبكت ]خزانة األدب كغاية األرب، تقي الدين  .ُِْ
خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بن عمر البغدادم، ٙبقيق: ٧بمد نبيل طريفي، إميل بديع  .ُِٓ

 ـ[.ُٖٗٗاليعقوب،  دار الكتب العلمية ]
 ـ[.ُٖٗٗالكتب العلمية ]خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بن عمر البغدادم، دار  .ُِٔ
 ا٣بصائص، البن جِب، عآب الكتب، بّبكت. .ُِٕ
الدر ا٤بصوف ُب علـو الكتاب ا٤بكنوف، للسمْب ا٢بليب، ٙبقيق: علي ٧بمد معوض، عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود،  .ُِٖ

اف جاد ٨بلوؼ جاد، زكريا عبد آّيد النوٌب، الدكتور أٞبد ٧بمد صّبة، طبع دار الكتب العلمية، بّبكت، لبن
 ىػ[.ُُْْ]

 ىػ[.ََُْالدر النضيد ّٓموعة ابن ا٢بفيد ، البن ا٢بفيد، طبع دار الكتاب العريب، بّبكت ] .ُِٗ
 ىػ[.ُُْٕالدركس العربية، مصطفى غبلييِب، ا٤بكتبة العصرية، صيدا، لبناف ] .َُّ
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 ىػ[.ُُِْدستور العلماء، للقاضي عبد رب النيب نكرم، دار الكتب العلمية، لبناف، بّبكت ] .ُُّ
  الئل اإلعجاز، عبد القاىر ا١برجاين، طبع مكتبة سعد الدين، دمشق.د .ُِّ
 ـ[.ُْٗٗالذخّبة، للقراُب، دار الغرب، ] .ُّّ
 [.ُٔٔٗرسالة التوحيد، ٧بمد عبده، مطابع دار الكتاب العريب  ] .ُّْ
 [.ُْٖٗرسالتاف ُب اللغة، أليب ا٢بسن الرماين، دار الفكر، عماف ] .ُّٓ
 ىػػ[.ُّْٖلقاىرة ]رسائل ا١باحَ، مكتبة ا٣با٪بي، ا .ُّٔ
رصف ا٤بباين ُب شرح حركؼ ا٤بعاين، أٞبد بن عبد النور ا٤بالقي، مطبوعات ٦بمع اللغة العربية بدمشق  .ُّٕ

[ُّْٗ.] 
 ىػ[.ُُْٗرفع ا٢باجب عن ٨بتصر ابن ا٢باجب، تاج الدين السبكي،  عآب الكتب، بّبكت ] .ُّٖ
 ىػ[.َُْٓركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب،  ا٤بكتب اإلسبلمي،  بّبكت ] .ُّٗ
ركضة الناظر كجنة ا٤بناظر، عبد اهلل بن أٞبد بن قدامة ا٤بقدسي أبو ٧بمد،  جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود،  .َُْ

 [.ُّٗٗالرياض، الطبعة الثانية ]
الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي، أليب منصور ا٥بركم، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الكويت  .ُُْ

[ُّٗٗ.] 
 ىػ[.ُُِْمات الناس، أبو بكر ٧بمد بن القاسم األنبارم، مؤسسة الرسالة، بّبكت ]الزاىر ُب معاين كل .ُِْ
 ىػ[.ََُْالسبعة ُب القراءات، البن ٦باىد التميمي البغدادم، دار ا٤بعارؼ، القاىرة ] .ُّْ
 [.ُٖٓٗسر صناعة اإلعراب، البن جِب، دار القلم، دمشق ] .ُْْ
 ىػ[.ُِٖٓبوالؽ )األمّبية(، القاىرة ] السراج ا٤بنّب، للخطيب الشربيِب الشافعي،  مطبعة .ُْٓ
 ىػ[.ُُّْسّب أعبلـ النببلء، للذىيب، مؤسسة الرسالة، بّبكت  ] .ُْٔ
 [.ُٖٓٗشرح ابن عقيل، ّٔاء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي ا٤بصرم ا٥بمذانْب،  دار الفكر، دمشق ] .ُْٕ
معو وين على ألفية ابن مال  ، ك شرح األمشوين على ألفية ابن مال  ، كمعو حاشية الصباف على شرح األمش .ُْٖ

 شرح الشواىد للعيِب ، طبع دار إحياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البايب ا٢بليب كشركاه، القاىرة. 
شرح البدخشي )مناىج العقوؿ( لئلماـ ٧بمد بن ا٢بسن البدخشي، كمعو شرح اإلسنوم )هناية السوؿ(  .ُْٗ

ا على منهاج الوصوؿ ُب علم األصوؿ، للقاضي البيضاكم، طبع دار لئلماـ ٝباؿ الدين عبد الرحيم اإلسنوم، ككبلٮب
 ىػ[.َُْٓالكتب العلمية، بّبكت، الطبعة األكٔب ]

شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد اهلل األزىرم، طبع مكتبة عيسى البايب ا٢بليب، القاىرة، ببل  .َُٓ
 تاريخ... 
الفقو، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، دار الكتب  شرح التلويح على التوضيح ٤بًب التنقيح ُب أصوؿ .ُُٓ

 ىػ[.ُُْٔالعلمية،  بّبكت ]
 شرح الدماميِب على مغِب اللبيب، منشور مع حاشية الشمِب، نشر ا٤بطبعة البهية ٗبصر. .ُِٓ
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ىػ[، ُّٖٗشرح الرضي على كافية ابن ا٢باجب، رضي الدين األسَباباذم ٝبيع حقوؽ الطبع ٧بفوظة ] .ُّٓ
يونس طبعة جديدة مصظظة كمذيلة بتعليقات مفيدة ا١بزء األكؿ تصظيح كتعليق يوسف حسن عمر جامعة قار 

 األستاذ بكلية اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية. 
شرح السلم مع شرحو )إيضاح ا٤ببهم( لؤلخضرم عبد الرٞبن بن ٧بمد النيطوسي ا٤بغريب ا٤بالكي، مصطفى  .ُْٓ

 .ىػ[ُّٕٔالبايب ا٢بليب، القاىرة ]
شرح الشيخ دركيش القويسِب على مًب السلم ُب علم ا٤بنطق، للعبلمة الشيخ عبد الرٞبن األخضرم، كعليها  .ُٓٓ

[ زنقة ْبعض تقارير ٢بضرة الشيخ عمر الدكرم الشافعي، النسخة األصلية، كقد بيع الكتاب ُب مكتبة دار األماف، ]
 ا٤بامونية، الرباط، ا٤بغرب.   

بن مال ، ٙبقيق: عبد ا٤بنعم أٞبد ىريدم، طبع جامعة أـ القرل، مكة ا٤بكٌرمة، شرح الكافية الشافية، ال .ُٔٓ
 [. ُِٖٗالطبعة األكٔب ]

شرح الكوكب ا٤بنّب، ٧بمد بن أٞبد الفتوحي ا٢بنبلي ا٤بعركؼ بابن النجار، مكتبة العبيكاف، الرياض  .ُٕٓ
 ىػ[.    ُُّْ]

إحياء الكتب العربية، لعيسى البايب ا٢بليب بالقاىرة، شرح احمللي على ٝبع ا١بوامع، ١ببلؿ الدين احمللي، دار  .ُٖٓ
 مطبوع ّٔامش حاشية البناين.

شرح ا٤بعلقات السبع، تأليف: ا٢بسْب بن أٞبد بن ا٢بسْب الزكزين، دار احياء الَباث العريب، الطبعة األكٔب  .ُٗٓ
 ىػ[.ُِّْ]

ّبية، مصر، كعليو تعليقات لبعض شرح ا٤بفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، طبع إدارة الطباعة ا٤بن .َُٔ
 علماء األزىر.

 [. ُِّٗشرح النوكم على صظيح مسلم، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت ] .ُُٔ
 شرح ديواف ا٢بماسة أليب ٛباـ، شرح ا٣بطيب التربيزم، طبع عآب الكتب، بّبكت مصٌورة عن طبعة بوالؽ. .ُِٔ
[، الطبعة ُْٖٗشركة ا٤بتظدة للتوزيع، دمشق، ]شرح شذكر الذىب ُب معرفة كبلـ العرب، البن ىشاـ، ال .ُّٔ

 ىػ[.ُُْٔاألكٔب، ٙبقيق: عبدالغِب الدقر، كقد اعتمدت أيضان على نسخة أخرل طبع ا٤بكتبة العصرية، صيدا، ]
 شرح شواىد ا٤بغِب، للسيوطي، منشورات دار ا٢بياة، بّبكت، ببل تاريخ.. .ُْٔ
ب، طبع آّلس الوطِب للثقافة كالفنوف كاألدب شرح مغِب اللبيب، الدكتور عبد اللطيف ٧بمد ا٣بطي .ُٓٔ

 ىػ[.   ُُِْ]
 شرح ملظة األعراب ُب صناعة اإلعراب ، نظمها كشرحها ا٢بريرم صاحب ا٤بقامات، طبع بوالؽ، القاىرة. .ُٔٔ
شرح منتهى اإلرادات ا٤بسمى دقائق أكٕب النهى لشرح ا٤بنتهى، منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب،  عآب  .ُٕٔ
 ـ[.ُٔٗٗكت ]بّب   ،الكتب
 شواىد ا٤بغِب، للسيوطي، منشورات دار مكتبة ا٢بياة، بّبكت، ببل تاريخ..  .ُٖٔ
 ـ[.ُٕٗٗالشواىد على القواعد، عبد اهلل أٞبد ا٣بضّبم، منشورات مركز اإلدارة ا٢بديثة ، الكويت ] .ُٗٔ
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 لقاىرة.الصاحيب، أٞبد بن فارس، ٙبقيق: السيد أٞبد صقر، مطبعة عيسى البايب ا٢بليب كشركاه، ا .َُٕ
 [.ُٕٖٗصبح األعشى ُب صناعة اإلنشا، أٞبد بن علي القلقشندم،  دار الفكر، دمشق ] .ُُٕ
 ػ[. ىَُْٕالصظاح تاج اللغة كصظاح العربية، للجوىرم، دار العلم للمبليْب، بّبكت ] .ُِٕ
 ىػ[.َُْٔالصناعتْب، أليب ىبلؿ العسكرم، ا٤بكتبة العصرية، بّبكت ] .ُّٕ
ا٤بناطقة كاألصوليْب، للدكتور يعقوب بن عبد الوىاب الباحسْب، مكتبة  طرؽ االستدالؿ كمقدماها عند .ُْٕ

 ىػ[.ُِِْالرشد بالرياض ]
عجائب علـو القرآف الكرمي، البن ا١بوزم، حققو: الدكتور عبد الفتاح عاشور،  الزىراء لئلعبلـ العريب،  .ُٕٓ

 ىػ[.َُْٕمدينة نصر، القاىرة ]
 ىػ[.ََُْمد بن ا٢بسْب الفراء، مؤسسة الرسالة، بّبكت ]العدة ُب أصوؿ الفقو، للقاضي أيب يعلى، ٧ب .ُٕٔ
 ىػ[.َُِْعلل النظو، أليب ا٢بسن ٧بمد بن عبد اهلل الوراؽ، مكتبة الرشد، الرياض ] .ُٕٕ
 علم أصوؿ الفقو، عبد الوىاب خبلؼ، دار القلم. .ُٖٕ
 عمدة األحكاـ، تقي الدين أيب الفتح ابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية، بّبكت. .ُٕٗ
 دة القارم شرح صظيح البخارم، بدر الدين العيِب، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت.عم .َُٖ
 العْب، للخليل بن أٞبد الفراىيدم، دار كمكتبة ا٥ببلؿ، ٙبقيق: د.مهدم ا٤بخزكمي كد.إبراىيم السامرائي. .ُُٖ
 [.ُُّٗغاية ا٤براـ ُب علم الكبلـ، لآلمدم، آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية، القاىرة ] .ُِٖ
 ىػ[.ُُْٔغريب القرآف ا٤بسمى بنػزىة القلوب، ٧بمد بن عزير السجستاين، دار قتيبة، سوريا ] .ُّٖ
غمز عيوف البصائر شرح كتاب )األشباه كالنظائر(، البن ٪بيم ا٤بصرم، دار الكتب العلمية، بّبكت  .ُْٖ

 ىػ[.َُْٓ]
االٙباد األخوم للطباعة، القاىرة الفائق ُب أصوؿ الفقو، لصفي الدين ٧بمد بن عبد الرحيم األرموم، دار  .ُٖٓ

 ـ[.َُٗٗ]
 الفائق ُب غريب ا٢بدي  كاألثر، للز٨بشرم، دار ا٤بعرفة، لبناف. .ُٖٔ
 ق[.ُّٕٗفتح البارم شرح صظيح البخارم، البن حجر، دار ا٤بعرفة، بّبكت ] .ُٕٖ
 ىػ[.  ُُْٖالفركؽ، للقراُب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُٖٖ
للمنتجب حسْب بن أيب العز ا٥بمداين، ٙبقيق: د.٧بمد حسن النمر ، فؤاد  الفريد ُب إعراب القرآف آّيد، .ُٖٗ

 ىػ[.ُُُْعلي ٨بيمر، طبع دار الثقافة، الدكحة، قطر ]
 ىػ[.ُُْْالفصوؿ ُب األصوؿ، للجصاص، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية دكلة الكويت ] .َُٗ
 [.ُِّٖفقو اللغة، البن فارس، طبع ا٤بكتبة السلفية، ] .ُُٗ
 [.ُْٕٗالوفيات، ٧بمد بن شاكر ا٤بلقب بصبلح الدين،  دار صادر، بّبكت ]فوات  .ُِٗ
فواتح الرٞبوت شرح مسلم الثبوت، حملب الدين عبد الشكور، لعبد العلي ٧بمد بن نظاـ الدين األنصارم،  .ُّٗ

 ىػ[. ُِِّا٤بطبعة األمّبية ببوالؽ مصر، مطبوع ّٔامش ا٤بستصفى ]
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الغريبة، البن عابدين الدمشقي ا٢بنفي، دار الرائد العريب، بّبكت  الفوائد العجيبة ُب إعراب الكلمات .ُْٗ
 ىػ[.َُُْ]

 ىػػ[.ُّّٗالفوائد، البن قيم ا١بوزية، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُٓٗ
 ىػ[. َُُْٔب ظبلؿ القرآف الكرمي، سيد قطب، دار الشركؽ، القاىرة ] .ُٔٗ
 [.َََِللجامعات للنشر كالتوزيع، مصر ]  نبيل عبد السبلـ ىاركف،  القرآف من ا٤بتكلم؟ .ُٕٗ
 ـ[.ُٕٗٗقواطع األدلة ُب األصوؿ، أليب ا٤بظفر السمعاين، دار الكتب العلمية، بّبكت  ] .ُٖٗ
قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ، أليب ٧بمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ، دار الكتب العلمية،  .ُٗٗ
 بّبكت.
 [.َُْٕشي ]قواعد الفقو، ٧بمد عميم اإلحساف آّددم الربكٍب،  الصدؼ ببلشرز،  كرات .ََِ
 [.ُّٕٓالقواعد كالفوائد األصولية، علي بن عباس البعلي ا٢بنبلي، مطبعة السنة احملمدية، القاىرة ] .َُِ
 ىػ[.ُُْٕالكامل ُب اللغة كاألدب، للمربد، دار الفكر العريب، القاىرة ] .َِِ
ربية، القاىرة الكتاب، لسيبويو، ٙبقيق كشرح عبد السبلـ ٧بمد ىاركف، مكتبة ا٣با٪بي، ٝبهورية مصر الع .َِّ

 ىػ[. ُُْٔ]
 الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحجتها، ٤بكي بن أيب طالب، ٦بمع اللغة العربية بدمشق.    .َِْ
 الكليات معجم ُب ا٤بصطلظات كالفركؽ اللغوية، أليب البقاء ا٢بنفي الكفوم،  مؤسسة الرسالة، بّبكت. .َِٓ
ن الفركع الفقهية، لئلسنوم، دار عمار، عماف، األردف الكوكب الدرم فيما يتخرج على األصوؿ النظوية م .َِٔ

 ىػ[. َُْٓ]
 [.ُٖٓٗالبلمات، أليب القاسم عبدالرٞبن بن إسظاؽ، دار الفكر، دمشق، ] .َِٕ
لباب احملصوؿ ُب علم األصوؿ، البن رشيق ا٤بالكي، طبع دار البظوث للدراسات اإلسبلمية كإحياء الَباث،  .َِٖ

 ىػ[.ُِِْديب ] اإلمارات العربية ا٤بتظدة، حكومة
 [.ُٓٗٗاللباب ُب علل البناء كاإلعراب، أليب البقاء ٧بب الدين عبد اهلل بن ا٢بسْب، دار الفكر، دمشق ] .َِٗ
اللمظة ُب شرح ا٤بلظة، ٧بمد بن ا٢بسن الصايغ، عمادة البظ  العلمي با١بامعة اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة  .َُِ

 ىػ[.ُِْْ]
 ىػ[.َُْٓالشّبازم، دار الكتب العلمية، بّبكت  ]اللمع ُب أصوؿ الفقو، أليب إسظاؽ  .ُُِ
 ـ[.ُِٕٗاللمع ُب العربية، البن جِب، دار الكتب الثقافية، الكويت ] .ُِِ
مًب القصيدة النونية، ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية مكتبة ابن تيمية،  .ُِّ

 ىػ[.ُُْٕالقاىرة، الطبعة الثانية: ]
 [.ُٓٗٗبّبكت ] ،أليب الفتح ضياء الدين ا٤بوصلي، ا٤بكتبة العصرية ا٤بثل السائر، .ُِْ
 ٦باز القرآف، أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب، مكتبة ا٣با٪بي، ٝبهورية مصر العربية، القاىرة، ببل تاريخ.   .ُِٓ
 [. ـ٦ُٗٔٗبالس ثعلب، أبو العباس أٞبد بن ٰبٓب، ٙبقيق: عبد السبلـ ىاركف، طبع دار ا٤بعارؼ، القاىرة ] .ُِٔ
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 ٦بمع األمثاؿ، أليب الفضل أٞبد بن ٧بمد ا٤بيداين النيسابورم، دار ا٤بعرفة، بّبكت. .ُِٕ
٦بموع الفتاكل، تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢براين، ٙبقيق: أنور الباز، عامر ا١بزار،   .ُِٖ

 ىػ[.ُِْٔدار الوفاء ]
 [.ُُْٔا٤بدينة النبوية، ا٤بملكة العربية السعودية ]٦بموع الفتاكل، البن تيمية، ٦بمع ا٤بل  فهد،  .ُِٗ
٦بموع فتاكل كرسائل ابن عثيمْب، ٧بمد بن صاّب بن ٧بمد العثيمْب، ٝبع كترتيب: فهد بن ناصر بن  .َِِ

 ىػ[.ُُّْإبراىيم السليماف، دار الوطن، دار الثريا، السعودية ]
 ىػ[.ُّٖٔألعلى للشؤكف اإلسبلمية، القاىرة ]احملتسب ُب تبيْب كجوه شواذ القراءات، البن جِب، آّلس ا .ُِِ
 ىػ[.َُِْاحملصوؿ ُب أصوؿ الفقو، أليب بكر بن العريب ا٤بعافرم ا٤بالكي، دار البيارؽ، األردف ] .ِِِ
 [. ََُْاحملصوؿ ُب علم األصوؿ، للرازم، جامعة ٧بمد بن سعود اإلسبلمية، الرياض ] .ِِّ
اعيل بن سيده ا٤برسي، دار الكتب العلمية  بّبكت احملكم كاحمليط األعظم،  أليب ا٢بسن علي بن إ٠ب .ِِْ

 ـ[.  َََِ]
 احمللى، البن حـز الظاىرم، دار اآلفاؽ ا١بديدة، بّبكت. .ِِٓ
 ىػ[.٨ُُُْبتصر ا٤بعاين،  سعد الدين التفتازاين، دار الفكر، الطبعة األكٔب ] .ِِٔ
 لعزيز، مكة ا٤بكرمة.ا٤بختصر ُب أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل، جامعة ا٤بل  عبد ا .ِِٕ
 ىػػ[.ُُْٕ، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت ]ا٤بخصص، البن سيده .ِِٖ
ا٤بدخل إٔب مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل، عبد القادر بن بدراف الدمشقي، مؤسسة الرسالة،  بّبكت  .ِِٗ

[َُُْ.] 
لم، بّبكت مذكرة ُب أصوؿ الفقو على ركضة الناظر، للشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي، طبع دار الق .َِّ

 ىػ[. ُُّٗ]
مراقي السعود، سيدم عبد اهلل بن ا٢باج إبراىيم الشنقيطي، دار ا٤بنارة للنشر كالتوزيع، ا٤بملكة العربية  .ُِّ

 ىػ[.  ُُْٔالسعودية، الطبعة األكٔب ]
 ىػ[. َُْٖا٤بزىر ُب علـو اللغة كأنواعها، للسيوطي، ا٤بكتبة العصرية صيدا، بّبكت ] .ِِّ
 [.ُُّْصوؿ، للغزإب، دار الكتب العلمية،  بّبكت  ]ا٤بستصفى ُب علم األ .ِّّ
 [.ُٖٔٗا٤بستطرؼ ُب كل فن مستظرؼ، شهاب الدين األبشيهي، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِّْ
 [.ُٕٖٗا٤بستقصى ُب أمثاؿ العرب، للز٨بشرم، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِّٓ
د ا٢بليم آؿ تيمية، ا٤بدين، القاىرة، ٙبقيق: ا٤بسودة ُب أصوؿ الفقو، عبد السبلـ عبد ا٢بليم أٞبد بن عب .ِّٔ

 ٧بمد ٧بٓب الدين عبد ا٢بميد.
 [.َُْٓمشكل إعراب القرآف، مكي بن أيب طالب القيسي أبو ٧بمد، مؤسسة الرسالة بّبكت ] .ِّٕ
مصابيح ا٤بعاين ُب حركؼ ا٤بعاين، ٧بمد بن علي بن عبد اهلل بن إبراىيم ا٣بطيب ا٤بوزعي، دار زاىد  .ِّٖ

 ىػ[.ُُْٓدين، القاىرة ]القدسي، عاب
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 ىػ[. ُِّْا٤بصاحف، أليب بكر بن أيب داكد السجستاين عبد اهلل بن سليماف بن األشع ، القاىرة ] .ِّٗ
ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب للرافعي،  أٞبد بن ٧بمد بن علي ا٤بقرم الفيومي،  ا٤بكتبة العلمية،  .َِْ
 بّبكت.
 [.َُُْ الفتح البعلي ا٢بنبلي، ا٤بكتب اإلسبلمي،  بّبكت ]ا٤بطلع على أبواب الفقو، ٧بمد بن أيب .ُِْ
ا٤بطوؿ شرح تلخيص ا٤بفتاح، كّٔامشو حاشية ا٤بّب سيد شريف، سعد الدبن التفتازاين، طبع اآلستانة  .ِِْ

 ىػ[، كقد أعيد نسخ الكتاب ُب مكتبة الكليات األزىرية للَباث، درب األتراؾ خلف ا١بامع األزىر. َُّّ]
الفقو عند أىل السنة كا١بماعة، ٧بمَّد بٍن حسىٍْب بن حسن ا١بيزاين، دار ابن ا١بوزم معآب أصوؿ  .ِّْ

 ىػ[.ُِْٕ]
معاين ا٢بركؼ، أبو ا٢بسن علي بن عيسى الرماين النظوم، حققو عبد الفتاح إ٠باعيل شليب، طبع دار هنضة  .ِْْ

 ـ[.ُّٕٗمصر، القاىرة ]
 [.َُْٗالقرل، مكة ا٤بكرمة ] معاين القرآف الكرمي، أليب جعفر النظاس، جامعة أـ .ِْٓ
 ىػػ[.َُْٖمعاين القرآف كإعرابو، للزجاج، عآب الكتب، بّبكت ] .ِْٔ
معاين القرآف، لؤلخفش، سعيد بن مسعدة البلخي آّاشعي، دراسة كٙبقيق: د. عبد األمّب ٧بمد أمْب  .ِْٕ

 ىػ[.ُِْْالورد، عآب الكتب، بّبكت، الطبعة األكٔب ]
 ار ا٤بصرية للتأليف كالَبٝبة، كتصوير دار السركر، القاىرة. معاين القرآف، للفراء، الد .ِْٖ
 [.َُّْا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو، ٧بمد بن علي بن الطيب البصرم، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِْٗ
 ىػ[. ُُْٕا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ القرآف الكرمي، ٧بمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار ا٢بدي ، القاىرة ] .َِٓ
 ـ[.ُٕٓٗعمر رضا كظالة، مكتبة ا٤بثُب، بّبكت ]معجم ا٤بؤلفْب، ل .ُِٓ
، للسيوطي، مكتبة اآلداب، القاىرة ] .ِِٓ  ىػ[.ُِْْمعجم مقاليد العلـو ُب ا٢بدكد كالرسـو
 [.ُٕٗٗا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب، أليب الفتح ناصر الدين ا٤بطرزم ا٢بنفي، مكتبة أسامة بن زيد، حلب ] .ِّٓ
دين أبو ٧بمد عبد اهلل بن يوسف بن ىشاـ األنصارم،  دار مغِب اللبيب عن كتب األعاريب، ٝباؿ ال .ِْٓ

 [، ٙبقيق: د.مازف ا٤ببارؾ ك٧بمد علي ٞبد اهلل.ُٖٓٗالفكر، بّبكت، الطبعة السادسة، ]
 ىػ[.َُّْا٤بغِب ُب أصوؿ الفقو، جبلؿ الدين ا٣ببػَّازم، جامعة أـ القرل، مكة ا٤بكرمة ] .ِٓٓ
 ىػػ[.ُُِْاين، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بّبكت ]ا٤بفردات ُب غريب القرآف، للراغب األصفه .ِٔٓ
 ـ[.ُّٗٗا٤بفصل ُب صنعة اإلعراب، للز٨بشرم، مكتبة ا٥ببلؿ، بّبكت ] .ِٕٓ
 ىػ[.ُّٗٗمقاييس اللغة، البن فارس،  دار الفكر، الطبعة ] .ِٖٓ
 ىػ[.ُُْٓة ]ا٤بقتضب، للمربد، آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية، ١بنة إحياء الَباث اإلسبلمي، القاىر  .ِٗٓ
 [.ُٔٗٗمناىل العرفاف ُب علـو القرآف، ٧بمد عبد العظيم الزرقاين، دار الفكر، بّبكت، ] .َِٔ
[ شارع الكبارم ٗبنشية ناصر، ْْمنة ا٤بناف ُب علـو القرآف، للعبلمة إبراىيم خليفة، مطبعة الفجر ا١بديد، ] .ُِٔ

 ىػ[.ُُْٓالدراسة، القاىرة، الطبعة األكٔب ]
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ع ا١بوامع ُب أصوؿ الفقو، للقاضي تاج الدين عبد الوىاب بن علي السبكي، دار البشائر منع ا٤بوانع عن ٝب .ِِٔ
 ىػ[.َُِْاإلسبلمية، بّبكت ]

 ىػ[.ُُْٕا٤بوافقات، للشاطيب، دار ابن عفاف، الطبعة األكٔب  ] .ِّٔ
 ـ[.ُٕٗٗا٤بواقف، عضد الدين اإلٯبي، دار ا١بيل،  بّبكت ] .ِْٔ
القرنشاكم، ك٧بمد فرج سليم، ك٧بمود شوكت العدكم، كا٢بسيِب يوسف  ا٤بوجز ُب أصوؿ الفقو، عبد ا١بليل .ِٓٔ

 ىػ[.ُّْٖالشيخ، مطبعة األخوة األشقاء، القاىرة، الطبعة الثانية ]
 ىػػ[.ُِْٕا٤بوسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، الكويت ] .ِٔٔ
 [.ُٔٗٗىرم، مؤسسة الرسالة، بّبكت ]موصل الطبلب إٔب قواعد اإلعراب، خالد بن عبداهلل األز  .ِٕٔ
 [.ُٔٗٗموصل الطبلب إٔب قواعد اإلعراب، خالد بن عبداهلل األزىرم، مؤسسة الرسالة، بّبكت، ] .ِٖٔ
 ىػػػ[ُِْٓموطأ اإلماـ مال ، ٙبقيق: ٧بمد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد، أبو ظيب ] .ِٗٔ
 .[ـُْٖٗويت ]النبأ العظيم، الدكتور ٧بمد عبد اهلل دراز، دار القلم ، الك .َِٕ
 ىػ[. ُْٓنثر الوركد على مراقي السعود، ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختار الشنقيطي، دار ا٤بنارة، جدة ] .ُِٕ
 النظو الواُب، عباس حسن، دار ا٤بعارؼ، الطبعة ا٣بامسة عشرة. .ِِٕ
 ىػ[. َُْْنزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر، البن ا١بوزم، مؤسسة الرسالة، بّبكت ] .ِّٕ
نشر البنود على مراقي السعود، طبع ٙبت إشراؼ اللجنة ا٤بشَبكة لنشر الَباث اإلسبلمي بْب  حكومة ا٤بملة  .ِْٕ

 ا٤بغربية، كحكومة دكلة اإلمارات العربية ا٤بتظدة. ببل تاريخ.   
 كت.النشر ُب القراءات العشر، البن ا١بزرم، ا٤بكتبة التجارية، القاىرة، مصر. كدار الكتب العلمية، بّب  .ِٕٓ
 ىػ[. ُُْٔنفائس األصوؿ ُب شرح احملصوؿ، للقراُب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مصر ] .ِٕٔ
 ىػ[.َُِْهناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ، ٝباؿ الدين اإلسنوم،  دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِٕٕ
 ىػ[.ُّٗٗالنهاية ُب غريب ا٢بدي  كاألثر، البن األثّب، ا٤بكتبة العلمية، بّبكت ] .ِٖٕ
بكار كشوارد األفكار )حاشية السيوطي على تفسّب البيضاكم(، جامعة أـ القرل، كلية الدعوة نواىد األ .ِٕٗ

 ىػػػ[. ُِْْكأصوؿ الدين، ا٤بملكة العربية السعودية ]
ا٥بداية إٔب بلوغ النهاية، أليب ٧بمد مكي بن أيب طالب، كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، جامعة الشارقة  .َِٖ

 ىػ[.ُِْٗ]
وامع ُب شرح ٝبع ا١بوامع، جبلؿ الدين عبد الرٞبن بن أيب بكر السيوطي، ٙبقيق: عبد ا٢بميد ٮبع ا٥ب .ُِٖ

 ىنداكم،  ا٤بكتبة التوفيقية، ببل تاريخ.
 ىػ[.َُِْالواُب بالوفيات، صبلح الدين الصفدم، دار إحياء الَباث، بّبكت ] .ِِٖ
 كفيات األعياف، البن خلكاف، دار صادر، بّبكت. .ِّٖ

 

 لئلدراج كاألرقاـ، ك) ( للجزء كالصفظة.] [  اصطالحات:
 كقد اعتمدت ُب بعض ا٤بصادر على أكثر من طبعة.
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  عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف. : الاسم 
لاد من مواليد مدينة ٞبص ُب سوريا.   : المت 

امة   ، ضاحية عبد اهلل ا٤ببارؾ الصباح.افظة الفركانيةالكويت، ٧ب  ق  : محل الا 
 

رات  :  ب 
هل والح   المى 

حاصل على شهادة ا٤بعهد العلمي الشَّرعي التابع ١بمعيَّة العلماء ُب مدينة )ٞبص(  - ُ
ىػ(، بتقدير: )امتياز(. كعلى شهادة الثَّانوية األزىريَّة )القسم األديب( من ُُّْ/ُِ/ُٓبتاريخ )
 )القاىرة(. 
حاصل على درجة اإلجازة العالية )الليسانس( من كليَّة أصوؿ الدين ٔبامعة األزىر ُب  - ِ

ا، ُٕٗٗ/أغسطس/ٔىػ[، )ُُْٖ( من ربيع اآلخر ]ِ)القاىرة(، بتاريخ ) ـ( بتقدير: جيد جدِّ
 قسم التفسّب كعلـو القرآف. 

لـو القرآف، كذل  حاصل على درجة دبلـو الدّْراسات العليا )ا٤باجستّب( ُب التَّفسّب كع - ّ
بعد مناقشة رسالة بعنواف: )اإلقناع بْب طريقة القرآف كعرض ا٤بفسّْر(، كذل  يـو األربعاء الواقع ُب 

ـ(. كقد طبعت رسالة ا٤باجستّب مع ٙبقيقات ََِْ/ُ/ِٗىػ(، ا٤بوافق )ُِْْ/ذم ا٢بجة/ٕ)
فتح للدراسات كالنشر، كزيادات كتعديبلت جديدة بعنواف )كسائل اإلقناع ُب القرآف( ُب دار ال

 ـ[.َُِٔعماف، األردف ]
حاصل على درجة الدكتوراه ُب التفسّب كعلـو القرآف، بعد مناقشة رسالة بعنواف:  - ْ

)أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرمي(. دراسة ٙبليلية شاملة ألساليب ا٣بطاب كالطلب ُب القرآف 
ىػ(. كقد طبعت ُِّْ/شعباف/ِٗوافق )(، ا٤بَُُِ/ٕ/َّالكرمي. كذل  يـو السبت الواقع ُب )

رسالة الدكتوراه ُب ٦بلدين مع ٙبقيقات كزيادات كتعديبلت جديدة ُب كزارة األكقاؼ كالشؤكف 
اإلسبلمية ُب دكلة الكويت، قطاع الشؤكف الثقافية، ٦بلة الوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد 

 ىػػ[.ُّْٔعشر، غراس للنشر كالتوزيع، الكويت ]
ا فنيِّا عمل إما منا كخطيبنا كمدرّْسنا ُب )سوريا(، ككذل  ُب )الكويت( كال يزاؿ. كعمل ميوىجّْهن

ُب ا٤براقبة الثَّقافية ُب كزارة األكقاؼ إدارة مساجد ٧بافظة )الفركانيَّة(، ٍبَّ باحثنا شرعيِّا متفرغنا للبظ  
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، كإمامنا كخطيبنا (جد ٧بافظة الفركانيةا٤براقبة الثقافية ُب إدارة مسا)عامنا ُب  [ُْكالدراسة كالتظقيق ]
 كال يزاؿ.  ،عامنا [ُُٓب ٧بافظة )الفركانيَّة( ]

كمدرسنا ُب كلية الَببية األساسية ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات اإلسبلمية 
 العارضية(. -)الكويت 
 

ات   لف  ب  والمى   : الكت 
الكونية )إضاءات على تعريف التفسّب العلمي اإلرشادات ا٤بنهجية إٔب تفسّب اآليات  - ُ

، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْكضوابطو، كمبادئو العشرة(، العبيكاف، ]
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]

كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرمي، دار الفتح للدراسات كالنشر، عماف، األردف  – ِ
 ـ[.َُِٔ]

طاب ُب القرآف الكرمي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ُب دكلة أساليب ا٣ب – ّ
الكويت، قطاع الشؤكف الثقافية، ٦بلة الوعي اإلسبلمي، اإلصدار مائة كأحد عشر، غراس للنشر 

 ىػػ[. ُّْٔكالتوزيع، الكويت ]
أخطار هدد األسرة، كزارة األكقاؼ، إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية، الكويت  – ْ

 ىػ[.ُّْٓ]
احملبة صورىا كأحكامها، كزارة األكقاؼ، دكلة الكويت، إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية،  – ٓ

ىػ[. أعيد طبع الكتاب بإصبلحات كإضافات كٙبقيقات جديدة ُب )دار ُّْٕمطبعة النظائر ]
، اإلصدار الثال  بإصبلحات جديدة، ـ[َُِٖىػ، ا٤بوافق ُّْٗاللؤلؤة(، ا٤بنصورة، مصر ]

 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْكاف ]العبي
عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منها، كالكتاب يتناكؿ ٟبسة كٟبسْب موضوعنا  – ٔ

ىػ[، ُّْٗمن حي  التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية. طبع ُب )دار اللؤلؤة(، ا٤بنصورة، مصر ]
 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْالعبيكاف، الرياض ]، اإلصدار الثاين، ـ[َُِٖا٤بوافق ]
. كتيب. كزارة األكقاؼ، دكلة دركس كعرب من رحلة سيد البشر  – ٕ

ـ[، اإلصدار الثاين، َُِٖىػ[، ]ُّْٗالكويت، إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية، الطبعة األكٔب ]
 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْالعبيكاف، الرياض ]
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بالنار. كالكتاب يتناكؿ موضوعات كثّبة من هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو  - ٖ
، دار اللؤلؤة، ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْحي  التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية. العبيكاف، ]

 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]ا٤بنصورة، مصر 
سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ )ُب األصوؿ(، كىو شرح كٙبقيق كدراسة لعنواف  - ٗ
ُب أصوؿ الفقو، أليب حامد ا٤بطرزم. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب األصوؿ 

 ىػ[.ُّْٔ]
 اإلرشاد إٔب أسباب النجاة، ٓب يطبع. – َُ
آيات النداء ُب  القرآف الكرمي، دراسة  ٙبليلية آليات النداء تتناكؿ )األداة، كا٤بنادىل،  - ُُ

، دار اللؤلؤة، ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْالعبيكاف، الرياض ]كا٤بناًدم، كما كٕب األداة كا٤بنادىل(، 
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]ا٤بنصورة، مصر 
تنوير ا٤بستبصر الفائز ببياف أحكاـ ا١بنائز، شرح كٙبقيق كتاب ا١بنائز للفقّب إٔب رٞبة  - ُِ

لضياء، الكويت، ىػ[. مطبوع ُب دار اَُُْربّْو العلي إبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ]
 ىػ[.ُّْٓالطبعة األكٔب ]
ـ[ ُب َُِٔ – َُِٕمذكرة ُب علـو القرآف. مقرر الفصل الثاين للعاـ ا١بامعي ] – ُّ

 -ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات اإلسبلمية، كلية الَببية األساسية، )الكويت 
 العارضية(.
ها، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، دكلة آفات اللساف كسبل الوقاية كالعبلج من - ُْ
 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْـ[، العبيكاف، الرياض ]َُِٗىػ، َُْْالكويت ]
ىػ، َُْْكتب عليكم الصياـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، دكلة الكويت ]  – ُٓ
 ـ[.َُِٗ

ىػ[، كىي على َُٗٔ]ثبلث رسائل ُب الفقو، للعبلمة حسن الشرنببلٕب ا٤بتوَب سنة  - ُٔ
 النظو التإب:
 أ. ديرُّ الكينوز فمن عمل ّٔا بالسعادة يفوز. كىي منظومة ُب أحكاـ الصبلة.  

 ب. سعادة ا٤باجد بعمارة ا٤بساجد.  
ج. إٙباؼ ذكم اإلتقاف ٕبكم الرىاف. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب 

 ىػ[.ُّْٔ]
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ا٤بطرزم. مع شرحنا لو، مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، عنواف األصوؿ، أليب حامد  - ُٕ
 ىػ[.ُّْٔالطبعة األكٔب ]
ىػ[. مطبوع ُب دار َُُْأحكاـ ا١بنائز، إلبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ] - ُٖ

 ىػ[.ُّْٓالضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]
قلدين ُب مناقب األئمَّة إٙباؼ ا٤بهتدين ٗبناقب أئمَّة الدّْين ٨بتصر )تنوير بصائر ا٤ب - ُٗ

 ،ىػ[َُُُآّتهدين( للعبلَّمة الشيخ مرعي ا٢بنبلي،  للعبلمة الشيخ أٞبد الدمنهورم ا٤بتوَب سنة ]
 ىػ[.ُّْٓالطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ]

ٙبقيق كدراسة كشرح منظومٍب الشهداء  )أ. داعي ا٥بدل بشرح منظومة الشهدا،  – َِ
الرَّزاؽ ا٤بغريب الرَّشيدم. كشرح منظومة الشهداء، لئلماـ علي بن ٧بمَّد لئلماـ أٞبد بن عبد 

 ىػ[. ُّْْاألجهورم(، الطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ]
 ُُٓٔٙبقيق كدراسة رسالتاف ُب األصوؿ، إل٠باعيل بن غنيم ا١بوىرم ا٤بتوَب سنة ] - ُِ

مسألة األصوٕب ١بمع ا١بوامع(، الطبعة ىػ[. )أ. رسالة ُب جواز النسخ. ب. الكلم ا١بوامع ُب 
 ىػ[. ُّْْاألكٔب، دار الضياء، الكويت ]

دراسة كٙبقيق )سورة الفاٙبة( من التيسّب ُب التفسّب ا٤بسمى ببظر علـو التفسّب،  – ِِ
 ىػ[، ٓب يطبع.ّٕٓلنجم الدين عمر بن ٧بمد النسفي ]

(، كىي خبلصة ٨بتارة ٙبقيق كدراسة كشرح لكتاب: )إٛباـ الدراية شرح نقاي – ِّ ة العلـو
ىػ[، دار الضياء، الكويت، ُُٗمن أربعة عشر علمنا، لئلماـ جبلؿ الدين السيوطي، ا٤بتوَب سنة ]

طبع ُب ٦بلدين، كقد شارؾ ُب ٙبقيق )إٛباـ الدراية( الدكتور عبد الرقيب صاّب الشامي، كفضيلة 
 الشيخ مصطفى ٧بمود سليخ.

أسبابو كسبل الوقاية منو ُب ضوء الكتاب كالسنة، العبيكاف اإلفساد ُب األرض صوره ك  - ِْ
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ]

ىػ[، َُْْالعبيكاف ]، كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنةكأحكامها ا٣بػػيانة صورىا  - ِٓ
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]صر ، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مـ[َُِٗا٤بوافق ]
 تذكرة كبياف من علـو القرآف، ٓب يطبع بعد. – ِٔ

 األٕباث:
مبادئ التفسّب العلمي لنصوص القرآف الكرمي كضوابط التعريف، )٧بكم(، جامعة  - ُ

 النيلْب، السوداف.
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 رى كالنَّص.ضوابط التفسّب العلمي فيما ٱبصُّ الظَّاًىرىةى العلميَّةى الكونيَّة كا٤بفسّْ  - ِ
 ا٢بوار كا٤بناظرة كا١بدؿ من خبلؿ نصوص القرآف الكرمي. - ّ
 فقو التمثيل بْب اإلقناع كاإلمتاع. - ْ
 األٍقسىاـ بْب ٙبقيق ا٣برب كتوجيو النظر.   - ٓ
 الَببية الوقائية من آفات التفك  األسرم. – ٔ
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mailto:Abdkader199@yahoo.com


 

ػػ                                                          
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

395 
 

 


	أساليب النداء في القرآن الكريم
	المقدمة
	فهرس الموضوعات
	فهرس المصادر والمراجع
	المؤلف في سطور

